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 الله الرحمه الرحیمبسم 

ی ِفات کمال و  ی اووث و همه ٌایىحه ها وحایً ی ظمؿ و ذًا هؽّىَ ؼؿاويؿی اوث که همه
... ػمت و کبكیا قا ؾاقا اوث

ٌک يیال به  لىی اوث و بی... ٌک، ٌكیکی يؿاقؾ وحایً هؽّىَ آو اوث که واظؿ اوث و بی
کىی که هًملث ٌهیؿاو قا ؾق ؾاقالبماء واال . ..یاق و یاوق يؿاقؾ، ػمیم اوث و يیالی به همکاق يؿاقؾ
... گكؾايؿ و بًؿگايً قا به فؿاکاقی و ایراق جٍىیك يمىؾ

چكا که او اول اوث و آؼك اوث و ... ی شالل و ػظمث اووث گىین که ٌایىحه او قا وپاوی هی
... هیچ چیم به هايًؿ او يیىث و او ًٌىا و بیًا اوث... ظاهك اوث و باعى اوث

ؾهن  ؾهن که هؼبىؾی به ظك يیىث شم الله که واظؿ اوث و ٌكیکی يؿاقؾ و گىاهی هی ی هیو گىاه
ؾقوؾ و والم بىیاق ؼؿاويؿ بك وی و بك اهل بیث و یاقاو او ـ آو ... قواو اووث که هعمؿ، بًؿه و پیام

... اهاهاو گكاهی ـ باؾ

... بكاؾقاو و ؼىاهكاو گكاهی... اها بؼؿ

... های قاه، بىیاق ظیىايات وظٍی و وؽحی قاه والکاو عىاليی اوث و

... ايؿ و ؾٌمًاو لؿقجمًؿ یاقاو کن... آوقيؿ و هٍکالِت آو بىیاق ؾٌمًاو ال هك وى هصىم هی

... قوؾ ٌىؾ و يیكو به لوال هی ها ضؼیف هی همث

... ؾهًؿ های پی ؾق پی و لؼمیايی که شاو هی کٍحه... آوقؾ هك قول آو غمی بمقگ با ؼىؾ هی

ها قا بكای  کىايی که قاهی پىٌیؿه ٌؿه ال وؽحی...ؾهًؿ ؾق ایى هیاو لهكهايايی ؼىؾ قا يٍاو هیاها 
... قاهی که به ؼىو و بال آغٍحه اوث... ايؿ ؼىؾ بكگمیؿه

ايؿ و ؼؿاويؿ يیم ال آياو  هایٍاو قا به ؼؿاويؿ فكوؼحه شاو... لهكهايايی که هؿفی بمقگ ؾاقيؿ
... ؼكیؿه

: اي ظحمی اوث، هك چًؿ به جاؼیك افحؿ الله ظك اوث و پیكولی ی ؾايًؿ که وػؿه هی
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 1چ ڦ ڦ ڤ     ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ چ

بكای ]ايؿ ؾق ليؿگی ؾيیا و قولی که گىاهاو  بؿوو ٌک ها پیاهبكاو ؼىؾ و کىايی قا که ایماو آوقؾه»
... «ؾهین به پا ؼیميؿ، یاقی هی[ گىاهی

... وؽى بگىیینی آو لهكهاياو  ؼىاهین ؾقباقه اهكول هی

: ايؿ و ٌؼاقٌاو ایى اوث لهكهايايی که غن ؾیى قا بك ؾوي گكفحه

 2چ ڤ      ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ

... «اگك هىهًیؿ، ال آياو يحكویؿ و ال هى بحكویؿ»

: و والظٍاو ایى اوث

 3چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

کًؿ و ٌما قا بك ایٍاو  هیؾهؿ و قوىایٍاو  با آياو بصًگیؿ، الله آياو قا به ؾوث ٌما ػفاب هی»
« گكؾايؿ بؽٍؿ و ؾلهای گكوه هؤهًاو قا ؼًک هی پیكولی هی

: و هیؿايٍاو

 4چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

... «په ٌما آياو قا يکٍحیؿ، بلکه ایى الله بىؾ که آياو قا کٍث»

... جكوًؿ هگك ال آيکه اوباب جكن و اهًیث به ؾوث اووث ال کىی يمی

... گیكيؿ هیو به وىی هكگ ال یکؿیگك پیٍی 

                                                           
 ۵۱: غافك 1
 ۱۷۵: آل ػمكاو 2
 ۱۴: جىبه 3
 ۱۷: ايفال 4
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... ی عاغىجیاو ؼاک پاٌیؿيؿ ؼىكواو و لیّكها قا ـلیل يمىؾيؿ و بك چهكه

و ؾق هك ظال به يّكت آو ... کًؿ گیكؾ و گاه افث هی ؾايًؿ که کاق هىلماياو گاه باال هی هی
... ٌحابًؿ هی

اها ایى لهكهاياو چه کىايی هىحًؿ؟ 

... بؿاوهیاو گكوهی بىیاق ال ... آياو گكوهی ال ِالعايًؿ

... ايؿ آياو هكؾاو و ليايی هىحًؿ که ؾق ػهؿی که با الله بىحًؿ ِاؾلايه ایىحاؾه

... ٌاو کىايی که اگك آياو قا ببیًی گكؾ و ؼاک شهاؾ بك پاهایٍاو اوث و يىق ػابؿاو بك چهكه

... يًؿؼىابًؿ و ال فىاؾ گكیما ؾاقيؿ و بك ؼاکىحك هی ها گام بكهی ايؿ و بك وًگ اؼگك به ؾوث گكفحه

... هایٍاو ٌكیفايه چٍمايٍاو پاک اوث و وؽًايٍاو ػفیفايه و يٍىث... قاوحگىیًؿ و پاکؿاهى

... ها قا بكگمیؿه و به ؼىؾ يمؾیک واؼحه اوث آياو کىايی هىحًؿ که الله ؾووحٍاو ؾاٌحه و آو

ٌکك به شای ايؿ و  و بكؼىقؾاق ٌؿه... ايؿ ايؿ و ِبك پیٍه کكؾه کىايی که هىقؾ ابحال لكاق گكفحه
... ايؿ آوقؾه

... ی هحمیايًؿ اولیاء و لؿوه بمقگاوآياو 

... که همکى يیىث هىهًی ویكت آياو قا وقق ليؿ هگك آيکه هٍحاق آياو ٌىؾ

... هایًؿ آياو وبمث شىیاو به وىی بهٍث و فكو قفحه ؾق يیکی

آياو قا هٍغىل کىايی که به لفت بؿو اهمیث يؿاؾيؿ بلکه ؼؿهث ایى ؾیى و ؼًٍىؾی پكوقؾگاق 
... ؼىؾ ؾاٌحه

و ؼؿاويؿ همچًاو و ؾق هك ؾوقه و لهايی کىايی هايًؿ ایًاو قا ؾق عاػث ؼىؾ هىقؾ اوحفاؾه لكاق 
... ؾهؿ هی

 *   *   *
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... گىیین ی ایى لهكهاياو وؽى هی ؾقباقه... آقی

بك و لهؿ و ها و ـکك و ػباؾت و َ کىايی که جًها لهكهاو شهاؾ، یا ؾػىت، یا َکَكم و ٌکك يؼمث
... ها بىؾيؿ ی ایى ػكِه بلکه لهكهاو همه... يّكت ؾیى يبىؾيؿ

... گىیا لهكهايی قا به ٌکل ايىايی ؾق آوقؾيؿ و ایًاو ٌکل گكفحًؿ...آقی

او ؾق ؾوقاو پاؾٌاهی وحمگك ليؿگی ... يؽىحیى لهكهاو ها يىشىايی اوث با کمحك ال پايمؾه وال ػمك
کكؾ و شاؾوگكی ؾق ؼؿهحً بىؾ که کاقهایً قا بكایً لیبا  ایی هیپاؾٌاهی که اؾػای ؼؿ... کكؾ هی

... ؾاؾ شلىه هی

... واؼث گكفث و پاؾٌاه قا ال اوكاق هكؾم باؼبك هی ایى واظك ال شًیاو کمک هی

گاه هی گاهی ؾاقؾ و بیً ال  کكؾ گماو هی هًگاهی که پاؾٌاه هكؾم قا ال اوكاقٌاو آ کكؾيؿ که ال غیب آ
... ٌؿيؿ چاق فحًه هیپیً يىبث به او ؾ

جكون بمیكم و ایى ػلن قا ال  ام و هی هى ؾیگك پیك ٌؿه: هًگاهی که آو شاؾوگك پیك ٌؿ به پاؾٌاه گفث
... يىشىايی يمؾ هى بفكوث جا وعك قا به او یاؾ ؾهن... ؾوث بؿهی

... پاؾٌاه ؾق هیاو هكؾم شىحصى کكؾ و يىشىايی باهىي و ٌصاع یافث و به يمؾ واظك فكوحاؾ

اي بال  گكفث و ٌب به يمؾ ؼايىاؾه قفث و ال او شاؾوگكی یاؾ هی ها به يمؾ واظك هی وشىاو ها ِبطو
... گفٌث قولها به همیى ِىقت هی... گٍث هی

... جا ایًکه یک قول ؾق قاِه قفحى به يمؾ واظك ال کًاق قاهبی گفٌث که ؾق ظال يمال و ػباؾت بىؾ

چه چیمی : لكائحً گىي ؾاؾ و ال آو ؼىًٌ آهؿ و پكویؿگفث و  يمؾ او يٍىث و به وؽًايی که هی
پكوحی؟  هی

... پكوحن ؼؿاويؿ قا هی: گفث

یؼًی پاؾٌاه؟ ... ؼؿا: يىشىاو گفث

... پكوقؾگاق هى و جى و پاؾٌاه، الله اوث... يه: قاهب گفث



 7    ؼؿاظافظ لهكهاو

 

... وقؾو آو يىشىاو به الله ایماو آ... وپه ؾیى قا به يىشىاو یاؾ ؾاؾ و او قا به آو فكا ؼىايؿ

ًِ او به يمؾ قاهب  ال آو به بؼؿ هك گاه هی ؼىاوث به يمؾ واظك بكوؾ یا هًگام بالگٍث ال پی
... گكفث يٍىث و ال وی ؾیى قا یاؾ هی هی

و گاه ... لؾ واظك او قا کحک هی قفث و يٍىث و ؾیك به يمؾ واظك هی گاه هؿت لیاؾی يمؾ قاهب هی
... کكؾيؿ یاي به وبب جاؼیكي او قا جًبیه م ؼايىاؾه

اگك ال واظك : قاهب به او گفث... هًگاهی که ایى وضؼیث بكایً وؽث ٌؿ يمؾ قاهب ٌکایث کكؾ
ايؿ، یؼًی با هى کاقی ؾاٌحًؿ، و هك گاه ال جًبیه ؼايىاؾه جكن  ام هكا يگه ؾاٌحه جكویؿی بگى ؼايىاؾه

... ؾاٌحی بگى واظك هكا يگه ؾاٌحه

هایی ؾق ؾیى  هایی ؾق وعك و ؾقن او هك قول ؾقن قولها به همیى ِىقت ال پی هن قفحًؿ و
! آهىؼث هی

... گفث پكوقؾگاقت پاؾٌاه اوث گفث پكوقؾگاقت الله اوث و واظك هی قاهب به او هی

گفٌث ياگهاو ؾیؿ ظیىايی بىیاق بمقگ ؾق ووظ قاه يٍىحه  جا ایًکه یک قول ؾق ظالی که ال قاهی هی
اهكول ؼىاهن ؾايىث که واظك : ه چًیى ؾیؿ با ؼىؾ گفثهًگاهی ک... و قاه قا بك هكؾم بىحه اوث

! بهحك اوث یا قاهب؟

جك ال کاق واظك اوث  ؼؿاويؿا اگك کاق قاهب به يمؾ جى هعبىب: وپه وًگی ال لهیى بكؾاٌث و گفث
... ایى ظیىاو قا بکً جا قاه هكؾم بال ٌىؾ

... وپه وًگ قا به وىی آو ظیىاو پكجاب کكؾ و آو قا کٍث

چه کىی شايىق قا کٍث؟ : جكن و هیصاو به همؿیگك يگاه کكؾيؿ و گفحًؿهكؾهی با 

گكوهی باوق کكؾيؿ و ... بكؼی ؾیگك يیم ؾق ظیكت بىؾيؿ... ها به يىشىاو اٌاقه کكؾيؿ بكؼی ال آو
... کكؾيؿ گكوهی باوق يمی
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ػلمی قا  ایى يىشىاو: هًگاهی که ؾیؿيؿ او آو ظیىاو قا با وًگی کىچک کٍحه اوث به یکؿیگك گفحًؿ
... ؾايؿ که کىی ؾیگك به آو ؾوث يیافحه هی

ی وی ظكف  وپه ؾاوحاو آو يىشىاو هًحٍك ٌؿ و هیاو هكؾم هٍهىق ٌؿ و هكؾم هك شا ؾقباقه
... لؾيؿ هی

اهكول جى بهحك ال هًی و ... ای پىكم: قاهب گفث... يىشىاو به يمؾ قاهب قفث و ؾاوحاو قا به او گفث
جى هىقؾ آلهایً لكاق ؼىاهی گكفث، په اگك ؾچاق بال ٌؿی ... بیًن کاقت به شایی قویؿه که هی

... ياهی ال هى يبك

جى آلهایً ؼىاهی : ٌؿ يىشىاو ال يمؾ او قفث ؾق ظالی که عًیى وؽًاو قاهب ؾق گىي او جکكاق هی
... جى آلهایً ؼىاهی ٌؿ... ٌؿ

يابیًا ... يؿ به او کكاهث ػغا کكؾوپه ؼؿاو... يىشىاو به ؼايه قفث و هكؾم ال هك وى به يمؾ او آهؿيؿ
... کكؾ ؾاؾ و هكگىيه بیماقی هكؾم قا هؿاوا هی کكؾ و پیىی قا ٌفا هی قا بیًا هی

او يیم آياو قا ... لؾيؿ آهؿيؿ و ؾق همابل او لايى هی کاقي به شایی قویؿ که هكؾم ال هك شا به يمؾ او هی
... ؼىايؿ به جىظیؿ و ػباؾت پكوقؾگاق فكا هی

... جؼؿاؾ هؿایث ٌؿگاو قو به الؾیاؾ يهاؾ و ال جؼؿاؾ کافكاو و بیماقاو کن ٌؿکن کن 

... پكویؿيؿ هایی که ؾاٌث ال یکؿیگك هی ی لؿقت گفحًؿ و ؾقباقه ی کاقهای او وؽى هی هكؾم ؾقباقه

وايؿ ی او ًٌیؿ و به وكػث ؼىؾ قا به او ق يٍیًاو پاؾٌاه که يابیًا بىؾ ؾقباقه جا ایًکه قولی یکی ال هن
... ؾق ظالی که هؿایای بىیاقی با ؼىؾ به يمؾ او بكؾه بىؾ

ی ایى چیمها ال  همه: هًگاهی که بك آو يىشىاو واقؾ ٌؿ هؿایا و اهىال قا قوبكوی او گفاٌث و گفث
... آو جىوث اگك بحىايی هكا ٌفا ؾهی، و با ؾوحً به عالها و اهىال اٌاقه کكؾ

ل ؼىؾ ؾیؿ، ؾايىث فكِث بمقگی بكای ؾػىت به وىی هًگاهی که يىشىاو آو ولیك قا ؾق هماب
بًابكایى هیچ جىشهی به اهىال او يکكؾ و ال همكاهاو بىیاقی که ؾيبال او ... ؼؿاويؿ به ؾوث آوقؾه

: بىؾيؿ يیم يحكویؿ بلکه همايًؿ فكليؿی ؾلىىل و عبیبی ههكباو قو به او کكؾ و گفث
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کًن جا جى  اگك به الله ایماو بیاوقی ؾػا هی... ال اوثٌفا ؾهًؿه الله هحغ... ؾهن هى کىی قا ٌفا يمی
... قا ٌفا ؾهؿ

... به ؾیًی که بك آو ليؿگی کكؾه بىؾ ايؿیٍیؿ... يٍیى پاؾٌاه ايؿکی فکك کكؾ هن

... يه ِاظب وىؾی بىؾ و يه لیايی... پكوحیؿ که ايىايی بیً يبىؾ او پاؾٌاهی قا هی

به الله ایماو آوقؾ و الله يیم او قا ... ت پكوقؾگاق قظماو ٌؿپه ایماو به للبً قاه یافث و هٍحاق ػباؾ
... اي قا فكاغ يمىؾ و اشكي قا بىیاق ٌفا ػغا کكؾ و ویًه

... جىايىث هكؾم قا ببیًؿ ال آيصا بیكوو آهؿ ولیك، ؾق ظالی که ٌاؾ و ؼىٌعال بىؾ و هی

اه که ؾیؿ او بیًا ٌؿه جؼصب کكؾ و پاؾي... هًگام ِبط به يمؾ پاؾٌاه آهؿ و به هايًؿ لبل يمؾ او يٍىث
! ات قا به جى بال گكؾايؿه؟ چه کىی بیًایی: گفث

... پكوقؾگاقم: آو هىهى هىظؿ گفث

! هى: پاؾٌاه اظمك گفث

!! يه: گفث

هگك جى پكوقؾگاقی شم هى ؾاقی؟ : پاؾٌاه گفث

! پكوقؾگاق هى و جى الله اوث: گفث

... پاؾٌاه ؼٍمگیى ٌؿ و غكیؿ و جهؿیؿ کكؾ

جا آيکه باالؼكه لیك ... ؾوحىق ؾاؾ آو ولیك قا گكفحًؿ و به وؽحی هىقؾ ٌکًصه و اهايث لكاق ؾاؾيؿوپه 
... ٌکًصه ال آو يىشىاو يام بكؾ

... پاؾٌاه با ؾیؿيً او قا ًٌاؼث و ؾايىث ٌاگكؾ شاؾوگك اوث... آو يىشىاو قا آوقؾيؿ

ؾهی و چًیى و  یًا و پیه قا ٌفا هیشاؾویث به شایی قویؿه که ياب... فكليؿم: با يكهی به او گفث
کًی؟  چًاو هی
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... ٌفا ؾهًؿه الله هحؼال اوث... ؾهن هى کىی قا ٌفا يمی: يىشىاو گفث

يىشىاو ال جكن ... پاؾٌاه به ٌؿت شا ؼىقؾ و ال او پكویؿ که چه کىی ایى ؾیى قا به او یاؾ ؾاؾه اوث
... شاو قاهب ال گفحى ياهً ؼىؾؾاقی کكؾ

... جىق ؾاؾ او قا ٌکًصه کًًؿ و هىقؾ اهايث لكاق ؾهًؿاها آو وحمگك ؾن

او هك ... به آو يىشىاو کن وى و وال و بؿو يعیفً قظن يکكؾيؿ و جا جىايىحًؿ او قا ٌکًصه کكؾيؿ
چه وؼی کكؾ يحىايىث ؾق بكابك آو آلاق ِبك کًؿ و ؾق پایاو جىاو ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ و شای قاهب قا 

... به آياو گفث

اي واقؾ ٌؿيؿ و ؼٍىع و يمالي قا لغغ  ياگهاو به ِىهؼه... عاغىت به وىی آو ػابؿ قفحًؿیاقاو آو 
... کكؾيؿ و به يمؾ آو کافك بكؾيؿ

...  بال گكؾال ؾیًث : پاؾٌاه ؾق بكابكي ایىحاؾ و گفث... او قا بك پاؾٌاه واقؾ کكؾيؿ

ق ؾاؾ او قا ٌکًصه کكؾيؿ و پاؾٌاه ؾوحى... و يپفیكفث که ؾوث ال ؾیًً بکٍؿ... هكگم: قاهب گفث
... و او همچًاو بك ػباؾت قظماو و کفك به یاقاو ٌیغاو، پایؿاقی کكؾ... به ٌؿت لؾيؿ

... ی آهكلي و بهٍث ؾاؾه بىؾ گك چه آياو بؿو او قا هىقؾ ٌکًصه لكاق ؾاؾيؿ، اها الله به او وػؿه

ؾیگكی ... لؾ ق بؿو او جالیايه هییکی ب... همه بك او شمغ ٌؿيؿ... هًگاهی که پایؿاقی او قا ؾیؿيؿ
... آوقؾ یکی ؾیگك ٌالق قا بك پاهای او فكوؾ هی... بىث ؾیگكی ؾوحايً قا هی... ؼًصك

هایً وىث، با اظحىاب اشك و پاؾاي، ال آو ضكبات  آو پیك که کمكي ؼن ٌؿه بىؾ و اوحؽىاو
! بكؾ لفت هی

وپه ؾوحىق ؾاؾ جا اقه قا بیاوقيؿ و بك ... بیاوقيؿپاؾٌاه که چًیى ؾیؿ ؾوحىق ؾاؾ جا وی قا قوبكوی او 
... وپه او قا به ؾو يین اقه کكؾيؿ... فكق وك او بگفاقيؿ

... هكؾم با ؾیؿو ایى ِعًه به ٌؿت جكویؿيؿ
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... يگكیىحًؿ که ؼىو ال آو ؾق شكیاو بىؾ ی قاهب هی همًٍیى پاؾٌاه و آو يىشىاو به بؿو ؾو يین ٌؿه
... کكؾه بىؾو قوظً به آوماو پكوال 

... ال ؾیًث بكگكؾ: آيگاه پاؾٌاه قو به ولیك کكؾ و گفث

... اها او يپفیكفث

بهٍث قا ... اها او همايًؿ کىه ذابث و پایؿاق بىؾ... وكبالاو او قا گكفحًؿ و اقه قا بك فكق وكي يهاؾيؿ
... ؾیؿ که گىیا قوؾهایً ال لیك پاهای او ؾق شكیاو اوث ؾق بكابك ؼىؾ هی

يالیؿ جا آيکه بؿو او به ؾو يین ٌؿ  و به ؾو وى  بكیؿيؿ و او هی ق و ِىقت و ؾهاو و بؿيً قا هیبا اقه ن
... يگكیىث و يىشىاو ؾق ایى ظال او قا هی... بك لهیى افحاؾ

: های جکه جکه قا ؾق بكابك ؼىؾ ؾیؿ بك وك يىشىاو فكیاؾ لؾ ها و بؿو هًگاهی که پاؾٌاه ؼىيؽىاق ؼىو
! ال ؾیى ؼىؾ بكگكؾ

... اها يىشىاو يپفیكفث و هًحظك بىؾ جا با اقه او قا يیم ؾو يین کًًؿ

بًابكایى ؼىاوث ... ٌىؾ و ال ؾیًً بكگكؾؾ اغىاءاها پاؾٌاه اهیؿواق بىؾ که ایى يىشىاو کن وى و وال 
... جك کًؿ هكگ او قا عىاليی

ی آو بكیؿ؛ اگك ال  قیؿ و به للهاو قا به فالو کىه بب: بًابكایى او قا به چًؿ جى ال وكبالايً ؾاؾ و گفث
... ؾیًً بكگٍث که هیچ، و گكيه او قا به پاییى ايؿالیؿ

... ی قاه ال ؾیًً بال ؼىاهؿ گٍث کكؾ که آو يىشىاو ؾق هیايه پاؾٌاه گماو هی

ی کىه  بكؾيؿ جا آيکه به لله قايؿيؿ و ال کىه باال هی او قا به شلى هی... يىشىاو قا به وىی کىه بكؾيؿ
... يؿقویؿ

... ال ؾیى ؼىؾ بكگكؾ و گكيه به پاییى پكجث ؼىاهین کكؾ: همیى که به لله قویؿيؿ به او گفحًؿ

و هكگی که ؾق بكابك ... هایی وؽث هایی جیكه و ِؽكه کىه... يىشىاو به ؾوق و بك ؼىؾ يگاهی کكؾ
... ؾیؿ چٍماو ؼىؾ هی
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ؼؿاويؿا هك »: با ؾػا جکاو ؾاؾ و گفثؾق ایى هًگام چٍماو ؼىؾ قا به آوماو ؾوؼث و ؾقهای آو قا 
... «کًی هكا ال ٌك آياو يصات ؾه عىق ؼىؾت اقاؾه هی

ًٌىؾ و لیاو قا بك  همیى که ؾوث به ؾػا و جضكع و يیال بكؾاٌث، آو کىی که ؾػای هعحاشاو قا هی
... کًؿ، ؾػایً قا ًٌیؿ عكف هی

وؾ هّیبث قا ال یىيه بكعكف آقی کىی ؾػای او قا ًٌیؿ که ؾػای يىض قا ًٌیؿ و با قظمث غ
... واؼث

کىی ؾػایً قا ًٌیؿ که لیاو قا ال ایىب بكؾاٌث و یىوف قا په ال غیبحی عىاليی به یؼمىب 
... بالگكؾايؿ

و کىه به اـو ؼؿاويؿ به لكله ؾق آهؿ و ... های کىه ؾوحىق ؾاؾ که ال شا جکاو ؼىقيؿ ؼؿاويؿ به وًگ
ؼؿاويؿ پاهای يىشىاو قا ذابث يگه ؾاٌث و او قا ظفظ ... افحاؾيؿ وكبالاو پاؾٌاه ال بلًؿای کىه به لیك

... کكؾ جا آيکه ال کىه پاییى آهؿ و به يمؾ پاؾٌاه قفث

په ... هًگاهی که بك وی واقؾ ٌؿ و قوبكویً ایىحاؾ، پاؾٌاه ال شای بكشىث و ؾق ٌگفث ٌؿ
وكبالاو کصایًؿ؟ 

همكاهايث کصایًؿ؟ : ال يىشىاو پكویؿ

! هكا ال ؾوث آياو يصات ؾاؾؼؿاويؿ : گفث

... ی ٌیغاو باٌؿ اها پاؾٌاه عغیاو وقلیؿ و جكشیط ؾاؾ بًؿه

او قا ببكیؿ و بك کٍحی بًٍايیؿ و : ؾوباقه ؾوحىق ؾاؾ وكبالاو ؾیگكی آو يىشىاو قا بگیكيؿ و به آياو گفث
.. .او قا به ؾقیا ايؿالیؿ و گكيهاگك ال ؾیًً بكگٍث که هیچ، ... به ووظ ؾقیا ببكیؿ

هًگاهی که به ووظ آب قویؿيؿ ؾقیا عىفايی ... او قا بكؾيؿ و به ؾقیا قویؿيؿ و وىاق کٍحی ٌؿيؿ
... جى قا به آب ؼىاهین ايؿاؼث و گكيهال ؾیًث بكگكؾ : به او گفحًؿ... ٌؿ

... ی ؾقؾها و بالها قا به فكیاؾ ؼىايؿ يىشىاو چٍمايً قا به آوماو بلًؿ کكؾ و آو ال بیى بكيؿه
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ؾهؿ و هك که به وىی او بگكیمؾ قا به ؾقگاه  به فكیاؾ ؼىايؿ که پًاهصىی ؼىؾ قا يصات هی کىی قا
... ؾهؿ ؼىؾ قاه هی

... کًی ال ؾوث آياو يصات ؾه ؼؿاويؿا هكا هك عىق که ؼىؾ اقاؾه هی: گفث

بالگٍث و که قا یاقای قلابث  ٌک اوث و ظکمً بی ياگهاو ؾػا به ؾقگاه کىی قویؿ که کاقي بی
... و يیىثبا ا

... کًحكل همه چیم به ؾوث اووث و شهاو جعث لضا و لؿقي

... کًؿ ًٌىؾ و هًاشات ؾقهايؿگاو قا اشابث هی ؾػای کىاو قا هی

وكبالاو غكق ٌؿيؿ و يىشىاو يصات یافث و به يمؾ پاؾٌاه ... ؼؿاويؿ اهك يمىؾ و کٍحی واژگىو ٌؿ
... بكگٍث

! په همكاهايث کصایًؿ؟: و با اضغكاب پكویؿ هًگاهی که پاؾٌاه او قا ؾیؿ به ٌؿت جكویؿ

! ؼؿاويؿ هكا ال ٌك آياو يصات ؾاؾ: گفث

پاؾٌاه ؾقهايؿه ٌؿه و ؾايىث جىايایی قو ؾق قو ٌؿو با کىی قا يؿاقؾ که ال وىی وكبالاو آومايی 
... ٌىؾ یاقی هی

... ايصام ؾهی گىین جى يؽىاهی جىايىث هكا بکٍی هگك آيکه آيچه قا به جى هی: يىشىاو به او گفث

آو چیىث؟ : پاؾٌاه گفث

وپه جیكی قا ال ... بًؿی ی يؽلی هی کًی و هكا به جًه ی هكؾم قا ؾق یک هیؿاو شمغ هی همه: گفث
« به يام الله، پكوقؾگاِق ایى يىشىاو»: گىیی گفاقی و هی ی کماو هی ؾاقی و ؾق چله جیكؾاو هى بكهی

... ی هكا ؼىاهی کٍثاگك چًیى کى... کًی وپه به وىی هى پكجاب هی

ی  پاؾٌاه اظمك ایى قا پفیكفث و هكؾم قا ؾق یک هیؿاو شمغ کكؾ و آو يىشىاو قا ؾق بكابك آو بك یک جًه
... يؽل بىث
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های آياو  او همايی بىؾ که بیماقی... ی يؽل بىحه ٌؿه، او قا ًٌاؼحًؿ هًگام که هكؾم ؾیؿيؿ او بك جًه
ؾاؾ و ؾق ظك گكوًگاو  کكؾ و ضؼیفايٍاو قا یاقی هی او قا هؿاوا هیؾاؾ و بیماقايً قا به اـو الله ٌفا هی

... کكؾ يیکی هی

وپه يگاهی به پاؾٌاه وحمگك ايؿاؼحًؿ که وكبالاو ؼىؾ قا ؾوق و بك ؼىؾ شمغ کكؾه و فكیب 
... يیكویً قا ؼىقؾه

: ِؿای بلًؿ گفثآيگاه با ... ی کماو يهاؾ وپه پاؾٌاه جیكی ال جیكؾاو آو يىشىاو بكؾاٌث و ؾق چله
... و آو جیك قا پكجاب کكؾ« !به يام الله، پاؾٌاه ایى يىشىاو»

... آو يىشىاو ؾوحً قا بك آيصا يهاؾ و ؾقگفٌث... جیك هیاو چٍن و گىي يىشىاو يٍىث

... پاؾٌاه ؼىٌعال ٌؿ و فکك کكؾ ال ؾوث آو يىشىاو قاظث ٌؿه و به لّك ؼىؾ بالگٍث

يىشىاو قا ؾیؿيؿ ؾايىحًؿ که جًها الله جىايایی لیاو و وىؾ قا ؾاقؾ و جًها هًگاهی که هكگ آو ... اها هكؾم
... آوقؾ و پاؾٌاه ايىايی بیً يیىث و ِاظب وىؾ و لیاو يیىث بكؾ و پاییى هی الله اوث که باال هی

 به... به پكوقؾگاق آو يىشىاو ایماو آوقؾین... به پكوقؾگاق آو يىشىاو ایماو آوقؾین: بًابكایى گفحًؿ
... پكوقؾگاق آو يىشىاو ایماو آوقؾین

جكویؿی؟ به ؼؿا که هماو بك  یاؾت هىث ال چه هی: یاقاو پاؾٌاه به وكػث به يمؾ او قفحًؿ و گفحًؿ
! ايؿ ی هكؾم ایماو آوقؾه ياقاظث بىؾی که وه يفك به الله ایماو آوقؾه بىؾيؿ؟ اکًىو همه! وكت آهؿ

... ها ظفك کكؾيؿ و ؾق آو آجً افكوؼحًؿ ا ؾق قاهها ق پاؾٌاه ؼٍمگیى ٌؿ و ؾوحىق ؾاؾ ؼًؿق

هك که ال ؾیى ؼىؾ بكيگكؾؾ قا ؾق ایى : ها گفحًؿ ها آوقؾيؿ و به آو وپه هكؾم قا ؾق بكابك آو ؼًؿق
... آجً ؼىاهین ايؿاؼث

... پیكاو و شىاياو... بمقگ و کىچک... هكؾاو و لياو... و هىهًاو پی ؾق پی ؾق آو آجً افحاؾيؿ

یا ال ؾیًث بكگكؾ یا جى قا ؾق آجً : به او گفحًؿ... يی قا آوقؾيؿ که کىؾکی قا ؾق بغل ؾاٌثجا آيکه ل
... ؼىاهین ايؿاؼث
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وكي قا لیك ايؿاؼث و ... وىليؿ آو لو يگاهی به ؼًؿق آجً ايؿاؼث و هكؾم قا ؾیؿ که ؾق آو هی
ؾیک بىؾ ال کافكاو اعاػث کىؾک قا که ؾیؿ، ال افحاؾو ؾق آجً هًّكف ٌؿ و يم... کىؾکً قا يگاه کكؾ

... کًؿ

ِبك کى که جى بك ... هاؾقم: کىؾک به هاؾق گفث... ؾق ایى هًگام ؼؿاويؿ کىؾک او قا به وؽى آوقؾ
... ظمی

... و ؼىؾ قا ؾق آجً ايؿاؼث

... ؾیؿيؿ هىهًاو هكؾيؿ و پاؾٌاه و وكبالايً ایى ِعًه قا هی

ؼؿاويؿ ... يىٌحًؿ ؾیؿ و فكٌحگاو ٌاهؿ بىؾيؿ و هی ها قا هی ی ایى اها باالجك ال آياو، ؼؿاويؿ همه
: گىیؿ چًیى ال ؼٍِن ؼىؾ وؽى هی

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  

ک  ک   ک  گ    گ  گ  گ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 

 5چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ        

[ ؼًؿق به جماٌا]آيگاه که باالی ( ۵)افكوؼحه ال هیمم [ های ؼًؿق( ]۴)کٍحه باؾ یاقاو ؼًؿق »
و بك آياو ػیبی يگكفحًؿ هگك ( ۷)کكؾيؿ  کكؾيؿ جماٌا هی و آياو آيچه قا با هىهًاو هی( ۶)يٍىحه بىؾيؿ 

ها و لهیى ال  که فكهايكوایی آوماو[ پكوقؾگاقی]هماو ( ۸)يکه به الله ػمیم ظمیؿ ایماو آوقؾه بىؾيؿ آ
همايا کىايی که هكؾاو و لياو هىهى قا ٌکًصه ؾاؾيؿ، ( ۹)آِو اووث، و الله بك همه چیم گىاه اوث 

کىايی که ( ۱۰)وىلاو اوث [ آجً]وپه جىبه يکكؾيؿ، بكایٍاو ػفاب شهًن اوث و بكایٍاو ػفاب 
ها قواو  آو شىی[ ؾقؼحاو]هایی اوث که ال لیك  ايؿ بكای آياو باؽ ایماو آوقؾه و کاقهای ٌایىحه کكؾه

... «اوث؛ ایى اوث قوحگاقی بمقگ

 *   *   *
                                                           

 ۱۱-۴: بكوز -5
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... ایى اوث قوحگاقی بمقگ... آقی

و ایى ... بىؾاگك پاؾٌاه و ؾقباقیايً بكای لعظاجی ٌاؾی کكؾيؿ، آو هىهًاو بكای ابؿ ٌاؾ ؼىاهًؿ 
... پیكولی يیىث که کافكاو هىهًاو قا بکًٍؿ یا هّلعاو قا به ليؿاو بیًؿاليؿ

... ها ليؿه بمايؿ و پكچن ؾیى بكافكاٌحه بالی هاَيؿ پیكولی آو اوث که هباؾی و اقلي

... و بگفاق آو هاؾق و آو یحیماو وىلايؿه ٌىيؿ... بگفاق آو قاهب و آو يىشىاو بمیكيؿ

ها  ٌىؾ و بؿو ها قیؽحه هی په ال آو بؿايًؿ که ایى ؾیى ػمیم اوث و بكای ػمت آو ؼىوهای  اها يىل
ٌىؾ و جاقیؽً با ؼىو يگاٌحه  ها ٌکىحه هی بؿايًؿ بكای یاقی ایى ؾیى شمصمه... ٌىؾ جکه جکه هی

... ٌىؾ هی

یا ... ٌىيؿ کًًؿ که بكای ؼاک وعى یا وكبلًؿی کٍحه هی اگك اهكوله کافكاو به وكبالايی افحؽاق هی
هیكيؿ،  کًین که اهكول هی فكوحًؿ، ها به کىايی افحؽاق هی آياو قا با پىل و ؾیگك ػغایا به هیؿاو يبكؾ هی

... کًؿ هایی وبم قيگ ؾق بهٍث پكوال هی پكيؿه اها فكؾا قوظٍاو ؾق بؿِو 

... که هكگىيه بؽىاهًؿ ؾق بهٍث ؾق يال و يؼمث باًٌؿ

چكا که اگك لعظاجی ؾق بكابك آو ... پاؾٌاه و آو یحیماو، لیايی يؿیؿيؿقاهب و آو يىشىاو و ولیك 
گًاهاو بؽٍیؿه ! ها آهؿ ها قفث و ؼىٌی وؽحی... ايؿ وؽحی ِبك کكؾيؿ اهكول ؾق بهٍث هًمل گكفحه

ٌىؾ و  يمؾ پكوقؾگاقی که با ؾیؿاق آياو ٌاؾ هی... ها فكاهىي ٌؿ ها گفٌث و ياؼىٌی ٌؿ و ظىكت
و ؾل آياو قا با ؾیؿو ػفاب کافكاو ؾق ... کًؿ ٌىيؿ و هك چه بؽىاهؿ به آياو ػغا هی هیبا ؾیؿو او ٌاؾ 

: کًؿ آجً ٌاؾ هی

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ    چ 

حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  

 6چڀ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پمث  ىث  يث  حج  مج  جح   

                                                           
 ۳۶-۲۹: هغففیىـ  6
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ؾاؾيؿ  کكؾيؿ آياو قا که ایماو آوقؾه بىؾيؿ هىقؾ قیٍؽًؿ لكاق هی کىايی که گًاه هی[ ؾق ؾيیا]آقی »
و ( ۳۰)کكؾيؿ  ی چٍن و ابكو قؾ و بؿل هی گفٌحًؿ به همؿیگك اٌاقه و هك گاه بك ایٍاو هی( ۲۹)

و چىو هىهًاو ( ۳۱)گٍحًؿ  هیگٍحًؿ، ٌاؾهاو و ؼًؿاو بال  های ؼىؾ بال هی هًگاهی که يمؾ ؼايىاؾه
بك هىهًاو [ و يگهبايی]ظال آيکه بكای هكالبث ( ۳۲)گمكاهًؿ [ گكوهی]ایًها : گفحًؿ ؾیؿيؿ هی قا هی

ؾق ظالی ( ]۳۴)ؼًؿيؿ  ايؿ بك کافكاو هی په اهكول، کىايی که ایماو آوقؾه( ۳۳)فكوحاؾه يٍؿه بىؾيؿ 
« ايؿ؟ کكؾيؿ قویؿه قاو به پاؾاي آيچه هیآیا کاف( ۳۵)کًًؿ  های ؼىؾ يظاقه هی بك جؽث[ که

 *   *   *

... کكؾيؿ قویؿيؿ به پاؾاي آيچه هی! بله به ؼؿا وىگًؿ

ؾقوث اوث که ؾق ؾيیا شاو ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ و ؾقوث ... آو يىشىاو اهكول ؾق يال و يؼمث اوث
... اوث که هىهًاو يیم شاو ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾيؿ

... جىايىث ؾق یک چٍن به هن لؾو آياو قا پیكول ؾيیا کًؿ هیهكؾيؿ، ؾق ظالی که ؼؿاويؿ 

... او يیم هكؾ... ها به لكله ؾق آهؿيؿ و ؾقیا بكای یاقی او عىفايی ٌؿ آو يىشىاو که به ؼاعكي کىه

... گمیًؿ ؾهؿ و بكهی و پكوقؾگاق جى هك چه قا بؽىاهؿ ايصام هی

ی  ايؿالؾ و ؾق همه اهؿ ایى یاقی قا به جاؼیك هیؾهؿ و هك گاه بؽى هكگاه بؽىاهؿ بًؿگايً قا یاقی هی
... کًؿ ظکمث و هؿفی يهفحه اوث کاقهایی که هی

ؾق هیاو قاه بكای اوحكاظث لیك ؾقؼحی ... ای ال هؿیًه بیكوو قفث بكای غموه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 
االو : گفث بلًؿ کكؾه بىؾ و هیاها با ِؿای کافكی ال ؼىاب بیؿاق ٌؿ که ٌمٍیك قا بك وی ... ؼىابیؿ

ياگهاو ... «الله جى قا ال هى بال ؼىاهؿ ؾاٌث»: چه کىی هكا ال جى بال ؼىاهؿ ؾاٌث؟ پیاهبك فكهىؾ
... ٌمٍیك ال ؾوث آو کافك افحاؾ و ؼىؾ کافك يیم به لهیى افحاؾ

کی ال آياو به یهىؾیاو لّؿ شاو او کكؾيؿ و ی... باقی ؾیگك يمؾ یهىؾ ؼیبك قفث و لیك ؾیىاقی يٍىث
اها همیى که ؼىاوث آو قا به پاییى ... باالی ؾیىاق قفث و وًگ آویابی بمقگ قا همكاه ؼىؾ بكؾ

... و وًگ به لهیى افحاؾ... ايؿالؾ، ؼؿاويؿ پیاهبكي قا اهك يمىؾ که ال شای ؼىؾ بكؼیمؾ
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گاه ليی یهىؾی بكای وی ؾق گىٌث گىوفًؿ ون لكاق ؾاؾ و ؼؿاويؿ ... اها با ایى وشىؾ او قا ال ون آ
و همچًاو ال اذك آو ون ... يىاؼث هگك لهايی که کمی ال آو قا ؼىقؾ و آو ون به بؿو وی واقؾ ٌؿ

... ؾق قيس بىؾ جا آيکه به وبب آو ؾقگفٌث

ٌاو به  بكؼی ال آياو ؾق ؾيیا پیكول ٌؿيؿ و بكؼی ؾیگك پیكولی... و ایى اوث ظال پیاهبكاو ؼؿاويؿ
... جاؼیك افحاؾ

بك ابكاهین وكؾ و »اها ؼؿاويؿ به آجً ؾوحىق ؾاؾ که ... م ـ ػلیه الىالم ـ ؾق آجً ايؿاؼحه ٌؿابكاهی
... والن ال آو بیكوو آهؿ وپه کاهالًال ... قولها ؾق آو آجً هايؿ جا آيکه ؼاهىي ٌؿ... «والهث باي

هى »: ؼىايؿ کهپه پكوقؾگاقي قا به فكیاؾ ... لىم يىض ـ ػلیه الىالم ـ ػلیه وی ؾوث به جىعئه لؾيؿ
ياگهاو همیى چًؿ کلمه ؾقب آوماو قا کىبیؿ و ؾقهای آوماو با ... «هكا یاقی ؾه... ام هغلىب ٌؿه

ايگاقاو به  ها ال آو شىٌیؿ و ؾقوؽ و عبمات لهیى به لكله افحاؾ و چٍمه... آبی قیماو گٍىؾه ٌؿ
... هالکث قویؿيؿ

ؼؿاويؿ يیم او قا ال ٌهكی که هكؾهً کاقهای ... يؿلىط ـ ػلیه الىالم ـ پكوقؾگاق ؼىؾ قا به فكیاؾ ؼىا
... کكؾيؿ يصات ؾاؾ ؼبید هی

... ؾاوحاو ِالط و هىوی ـ ػلیهن الىالم ـ قا بؽىاو... هىؾ قا بًگك... ٌؼیب قا بًگك

... ال یاقی ؼؿاويؿ بكای آياو ؾق ٌگفث ؼىاهی ٌؿ

ق بكیؿيؿ و ػیىی قا چًاو آلقؾيؿ جا اها با ایى وشىؾ، لکكیا ـ ػلیه الىالم ـ کٍحه ٌؿه و یعیی قا ن
... آيکه ؼؿاويؿ او قا به وىی ؼىؾ باال بكؾ

ٌىؾ یا  و ظك یا پیكول هی... ها و اهؿافی ؾاقؾ ؼؿاويؿ ؾق جمؿیك پیكولی و ٌکىِث ؾيیایی، ظکمث
... گیكؾ، په ال ایى جؼصب يکى، چكا که ایى وًث ؼؿاويؿ اوث هىقؾ آلهایً لكاق هی

چه پیكولی آياو ؾق ؾيیا يمایاو ٌىؾ و چه ... والؾ اؾاي يیکىکاقاو قا ضایغ يمیاها بؿاو که الله پ
گاه... يٍىؾ ... جك اوث هؿف جى جًها قوايؿو ایى ؾیى اوث و الله به ظال بًؿگايً آ
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قا  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها چیمی که بؿوو ٌک به آو یمیى ؾاقین ایى اوث که ؼؿاويؿ، همايگىيه که هعمؿ 
: ی کؼبه بیكوو قايؿ، پیكواو او قا يیم جا قول لیاهث پیكول ؼىاهؿ گكؾايؿ قؾ و کفك قا ال ؼايهپیكول ک

 7چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  چ 

بكای ]ٌک ها پیاهبكاِو ؼىؾ قا و کىايی قا که ایماو آوقؾيؿ ؾق ليؿگی ؾيیا و قولی که ٌاهؿاو  بی»
... «ؼىاهین ؾاؾبه پا ؼیميؿ، یاقی [ ٌهاؾت ؾاؾو

 *   *   *

... ٌىيؿ يىقؾيؿ و هًگام غًیمث پًهاو هی اها ایى ؾیى همچًاو وىاقايی ؾاقؾ که هیؿاو يبكؾ قا ؾق هی

... وؼؿ بى هؼاـ ؾق يبكؾ ؼًؿق آویب ؾیؿ و ؾقگفٌث

ـ شبكئیل به يمؾ پیاهبك ؼؿا ... هفحاؾ هماق فكٌحه که شبكئیل ؾق پیٍاپیً آياو بىؾ ال آوماو يالل ٌؿيؿ

ایى کؿام یک ال اِعاب جى بىؾ که به وبب هكگً ػكي ... ای هعمؿ: آهؿ و گفث ِلی الله ػلیه وولن ـ
قظماو به لكله ؾق آهؿ و ؾقهای آوماو گٍىؾ ٌؿ؟ 

ؾق شىحصىی ... بكؼاوث و با ػصله قفث جا ببیًؿ چه کىی ؾقگفٌحه اوث م ــ ِلی الله ػلیه وولپیاهبك 
... ابىبکك کصاوث؟ ػمك کصاوث؟ ػرماو؟ ػلی؟ علعه... اِعاب ؼىؾ بكآهؿ

هكؾی که به ؾیى ؼؿهث يمىؾ ... و ياگهاو ؾايىث وؼؿ بى هؼاـ شاو به شاو آفكیى جىلین کكؾه اوث
.. .و بكای پكوقؾگاق شهايیاو به شهاؾ پكؾاؼث

بلکه ػكي ... ولحی که ال ایى ؾيیا قفث ایى لو و فكليؿ و ظیىاياجً يبىؾيؿ که بكایً ؾلحًگ ٌؿيؿ
... پكوقؾگاق بكایً به لكله ؾق آهؿ

... اي بىؾيؿ که ؾلحًگ او ٌؿيؿ هعل يمالي و هعكاب ػباؾجً و ٌمٍیك و يیمه

... بلکه لهیى و آوماو و هكؾهاو بكای او گكیىحًؿ
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... بكای ایى لیىث که ایى ؾیى قا یاقی ؾهؿ... يمیىث ٌغلًقای ؼىؾ و بكای ؼايه و چكا که او جًها ب
جا آيکه ؾيیا قا جكک گفث و اهل ... ی ؼىؾ شؿا ٌؿ ؼىؾ قا ؼكز کكؾ و ال ؼايىاؾه هاِل  ،بكای ایى ؾیى

... آوماو بكای آهؿو او ٌاؾی کكؾيؿ

 *   *   *

... افحؿ لكله هیهیكؾ و بكای هكگ او ػكي قظماو به  آقی وؼؿ هی

... ؾهًؿ هیكؾ و هالئکه او قا غىل هی و ظًظله هی

... فكوحؿ جا ال بؿو او هعافظث کًًؿ هیكؾ و ؼؿاويؿ وكبالاو ؼىؾ قا هی و ػاِن بى ذابث هی

... گفاقؾ قوؿ و هفث ؾؼحك یحین ال ؼىؾ به شای هی ػبؿالله، پؿق شابك ؾق يبكؾ اظؿ به ٌهاؾت هی
... ای پىٌايؿه بىؾيؿ پؿق آهؿ که آو قا با پاقچه فكليؿي شابك به يمؾ شىؿ

گكیه »: قو به او کكؾ و گفث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا ... ی پؿق بكؾاٌث و گكیىث پاقچه قا ال چهكه
... «های ؼىؾ بك او وایه افکًؿه بىؾيؿ جا آيکه او قا بلًؿ کكؾیؿ فكٌحگاو همچًاو با بال... کًی یا يکًی

گاه والم؟ ؼؿاويؿ بؿوو پكؾه با پؿقت وؽى گفث؛ فكهىؾ... ای شابك :وپه فكهىؾ ای : آیا جى قا آ
ايی جا ؼىاهن هكا به ؾيیا بال گكؾ ال جى هی: گفث[ پؿقت... ]ال هى بؽىاه جا به جى ػغا کًن... ام بًؿه

يیا بال يؽىاهًؿ هى بك ایى قفحه که آياو به ؾ اهكِ  ،ال پیً: ؼؿاويؿ فكهىؾ... مؾوباقه ؾق قاه جى کٍحه ٌى
 آيگاه... بكواو[ ایى قا]هى هىحًؿ  پكوقؾگاقا په به آياو که پٍث وكِ : گفث[ پؿقت... ]گٍث

: ؼؿاويؿ ایى آیات قا يالل کكؾ

 8چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

پكوقؾگاق ؼىؾ قولی ؾاؾه يمؾ [ و]ايؿ  هكؾه هپًؿاق؛ بلکه ليؿه ،ايؿ قا که ؾق قاه الله کٍحه ٌؿه یو کىاو»
... «ٌىيؿ هی

                                                           
8  
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ٌىيؿ و قاِه  ؾیؿاق با بكاؾقايٍاو ؾق بهٍث هی ؼىايًؿ و هٍحاِق  په ال آياو يیم ایى آیات قا هی يیکىکاقاِو 
... یاوقاو جىشه کًًؿ جىٌه و کمبىؾِ  جؼؿاؾ ؼىؾ و ضؼِف  آيکه به کمِی  پیمایًؿ، بی بهٍث قا هی

کٍحه ٌؿيؿ و کافكاو پیكولی يىبی به ؾوث آوقؾيؿ و  یویاقی اظؿ هىلماياو ب هًگاهی که ؾق غموه
ضك ال کًاق ػمك و علعه و گكوهی ال کٍحه ٌؿه، ايه بى َو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـٌایؼه ٌؿ پیاهبك ؼؿا 

... اِعاب گفٌث که ال هیؿاو يبكؾ کًاقه گكفحه و والض ؼىؾ قا به لهیى ايؿاؼحه بىؾيؿ

ا بًٍیًیؿ؟ چه باػد ٌؿه ایًس: به آياو گفث

... پیاهبك ؼؿا کٍحه ٌؿه: گفحًؿ

کًیؿ؟ بكؼیمیؿ و بك هماو قاهی بمیكیؿ  په ليؿگی قا په ال او چه هی: آياو فكیاؾ لؾ که ايه بك وكِ 
... بك آو شاو ؾاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکه قوىل ؼؿا 

ال جى ػفق  يؿکى ؼؿاويؿا هى ال آيچه ایًاو هی: وپه چٍماو ؼىؾ قا به آوماو ؾوؼث و گفث
... شىین کًًؿ بیماقی هی ؼىاهن و ال آيچه آياو هی هی

او قا ؾق هیاو کٍحه ٌؿگاو یافحًؿ ؾق ظالی ... وپه به وىی هٍكکاو قفث و شًگیؿ جا آيکه کٍحه ٌؿ 
اي به ؼاک هالیؿه  بؿيً جکه جکه ٌؿه بىؾ و چهكه... که ؾق بؿيً بیً ال هفحاؾ ضكبه ٌمٍیك بىؾ

ی  ای که ؾق گىٌه ال قوی يٍايه که او قا کىی او قا يًٍاؼث شم ؼىاهكي... ٌؿه و ؼىيً قواو بىؾ
... به شای آوقؾ ايگٍحاو ؾاٌث

 *   *   *

کكؾيؿ،  هكؾاو لهكهايايی بىؾيؿ که بك لیؿ و بًؿ و غل و ليصیك و جیك ِبك پیٍه هی همايغىق که ؾق هیاِو 
ايؿ  که ؾل به بهٍث بىحه... ػباؾجگماق و ٌکیبا ليايی يیکىکاق و... بىؾه و هىحًؿؾق لياو يیم لهكهايايی 

... ها آياو قا ؾووث ؾاقؾ لهیى و آوماو و پكوقؾگاقِ 

... ی آياو، هاؾق ػماق بى یاوك، ومیه بًث ؼیاط اوث ال شمله

، او و همىك و فكليؿي با علىِع ؼىقٌیؿ اوالم... او کًیم ابىشهل بىؾ... کاق او به ػصیب اوث
... اوالم آوقؾيؿ
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بىث جا آيکه ال  ها قا ؾق لیك آفحاب هی آو... ی آياو يمىؾ هل په ال آو ٌكوع به آلاق و ٌکًصهابىز
... ٌؿيؿ گكوًگی و جًٍگی به هكگ يمؾیک هی

ٌؿيؿ و ؼىو بك  آهؿ ؾق ظالی که ٌکًصه هی به يمؾ آياو هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق ایى ظال پیاهبك ؼؿا 
جًٍگی جكک بكؾاٌحه بىؾ و ٌالق بؿيٍاو قا لؼمی کكؾه بىؾ و هایٍاو ال  بؿيٍاو شاقی بىؾ و لب

... وىلايؿ ؼىقٌیؿ بؿيٍاو قا هی

ِبك کًیؿ ای آل یاوك که ... ِبك کًیؿ ای آل یاوك»: گفث آهؿ و هی پیاهبك ال ظال آياو به ؾقؾ هی
... «ٌما بهٍث اوث گاهِ  وػؿه

... آهؿ يیؿو ایى بٍاقت به پكوال ؾق هیآهؿ و للبٍاو ال ي هایٍاو به وشؿ هی با ًٌیؿو ایى وؽى ؾل

هعمؿ و : گفثو  افموؾٌاو  ٌکًصه بك ٌؿت و ٌؿابىشهل، فكػىِو ایى اهث به ٌؿت ؼٍمگیى 
...  ؼؿایً قا ياوما بگىییؿ

و بك  باال بكؾاي قا  و يیمه قفثؾق ایى هًگام به وىی ومیه ... يٍؿاها شم بك ذبات و ِبكٌاو افموؾه 
او به بًؿ کٍیؿه ٌؿه  ؾق ظالی که همىك و فكليؿي کًاقِ ... فكیاؾی ال ؾقؾ کٍیؿومیه ... آوقؾاو فكو 

... يگكیىحًؿ بىؾيؿ و او قا هی

... گفث ؾاؾ و جکبیك هی و ومیه ؾق ایى ظال شاو هی... گفث ؾاؾ و کفك هی ابىشهل اها فعً هی
... قضی الله ػًها... جىلین کكؾبه شاو آفكیى جا آيکه شاو کكؾ  بؿو او قا پاقه پاقهاي  ابىشهل با يیمه

... چه لیبا بىؾ هكگ او که ؼىي به ظالً... شاو ؾاؾ... آقی

... ؾق ظالی که پكوقؾگاقي ال او قاضی بىؾ و بك ؾیًً پایؿاقی يمىؾ... شاو ؾاؾ

... ی او ولی يه به شالؾ ؼىؾ جىشه کكؾ و يه به ووىوه ...شاو ؾاؾ

 *   *   *

كیک ايّاقی ال يؽىحیى ک ٌَ ... وايی بىؾ که ؾق هکه اوالم آوقؾأم 
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ایمايً لىی ٌؿ و ... هًگاهی که لؿقت کافكاو و ضؼف هىهًاو قا ؾیؿ، باق ؾػىت قا به ؾوي گكفث
... همام و هًملث پكوقؾگاق قا بمقگ ؾايىث

ها يهی  کكؾ و ال پكوحً بث قفث و آياو قا به اوالم ؾػىت هی او به عىق پًهايی به يمؾ لياو لكیً هی
... ؾکك هی

گاهی یافحًؿ و بىیاق ؼٍمگیى ٌؿيؿ او لكیٍی يبىؾ که لىهً ال وی ... جا آيکه کفاق هکه ال کاق او آ
پیماياو ها هىحًؿ با  اگك ایًگىيه يبىؾ که لىم جى هن: په کفاق هکه او قا گكفحًؿ و گفحًؿ... ظمایث کًًؿ

... بكین يمؾ لىهث هی کًین و به اها جى قا ال هکه بیكوو هی... کكؾین جى چًیى و چًاو هی

... ای يگفاٌحًؿ بکٍؿ لیك او پاالو و پاقچه لشكاها بكای آيکه ... او قا بىحًؿ و بك ٌحك گفاٌحًؿ

و ال قولی کیًه ... وپه وه قول ؾق قاه يه به او آب ؾاؾيؿ و يه غفا جا شایی که يمؾیک بىؾ بمیكؾ
بىحًؿ، وپه او قا ؾق لیك آفحاب  کكؾيؿ ؾوث و پای او قا هی هًگاهی که ؾق هًملگاهی جىلف هی

... جًؿنيً ی ؾقؼحاو هی گفاٌحًؿ و ؼىؾ ؾق وایه هی

...  ؾق هىیك ؼىؾ ؾق هًملگاهی فكوؾ آهؿيؿ و او قا ال ٌحك پاییى آوقؾيؿ و ؾق آفحاب بىحًؿ

... ال آياو آب ؼىاوث اها به او آب يؿاؾيؿ

با ؾوث ... اي اظىان کكؾ بك ویًه ؾق ظالی که ال جًٍگی به جًگ آهؿه بىؾ ياگهاو چیم وكؾی قا
... ؼىؾ آو گكفث و ؾیؿ ؾلى آب اوث

بال بكای ... وپه باال قفث... بال پاییى آهؿ و ال آو يىٌیؿ... وپه ؾلى باال قفث... کمی ال آو يىٌیؿ
... پاییى آهؿ و آيمؿق يىٌیؿ که ویكاب ٌؿ و همؿاقی ال آو قا بك بؿو و لبان ؼىؾ قیؽث باق چًؿم

ه کافكاو ال ؼىاب بیؿاق ٌؿيؿ و ؼىاوحًؿ ظكکث کًًؿ به يمؾ او آهؿيؿ و ؾیؿيؿ بؿو و هًگاهی ک
! لباوً ؼیه اوث و او قا ؾیؿيؿ که ظالً ؼىب اوث

بًؿ ؼىؾ قا : چگىيه ؾق ظالی که پاهایً بىحه اوث به آب قویؿه؟ به او گفحًؿ... جؼصب کكؾيؿ
ها قا بكؾاٌحی و يىٌیؿی؟  گٍىؾی و آِب 
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... ؾلىی ال آوماو به وىی ها پاییى آهؿ و ال آو يىٌیؿم... ؼؿا وىگًؿيه به : گفث

! ٌک ؾیى او بهحك ال ؾیى هاوث گىیؿ بی قاوث هی والؼاًال اگك : کافكاو همؿیگك قا يگاه کكؾيؿ و گفحًؿ
ی آياو اوالم  په همه... ؼىؾ قا يگاه کكؾيؿ و ؾیؿيؿ همايغىق اوث که بىؾ های آِب  وپه هٍک

... آوقؾيؿ و لیؿ و بًؿ او قا بال کكؾيؿ و ؾق ظك وی يیکی يمىؾيؿ

آیؿ که  ام ٌكیک قول لیاهث ؾق ظالی هی... ی آياو به وبب ِبك و پایؿاقی آو لو اوالم آوقؾيؿ همه
... ايؿ که به ؾوث او اوالم آوقؾه ی اػمالً هكؾاو و ليايی هىحًؿ ؾق ياهه

 *   *   *

های ؼىؾ اهمیث  ؾايىحًؿ و به بؿو اقلي هی های ؼىؾ قا ؾق قاه الله کن آيايی کىايی بىؾيؿ که شاو
... ؾاؾيؿ بلکه قوظٍاو بكایٍاو ههن بىؾ يمی

... ٌىيؿ ها بكای قویؿو به هؿف، ؼىحه هی ها بمقگ باًٌؿ، بؿو که اگك ؾقوو

ٌؿيؿ و  قو بىث و بكؼی ال لبائل ػكب هكجؿؾیؿه ال شهاو ف ـ ِلی الله ػلیه وولن ـل ؼؿا هًگاهی که قوى
... ی کفاب اؾػای پیاهبكی يمىؾ، پیكوايً بىیاق ٌؿيؿ هىیلمه

... ؾق ایى هًگام اقجً هىلماياو بكای يبكؾ با هىیلمه که ؾق یماهه والغ ؾق يصؿ بىؾ، ظكکث کكؾ

... ا بكای يبكؾ هىلماياو شمغ کكؾه بىؾهىیلمه يیم بیً ال ِؿهماق يفك ق

همیى که هىلماياو ؾق لٍکكگاه ؼىؾ هىحمك ٌؿيؿ، هىیلمه ؾق هیاو لىم ؼىؾ به ؼغابه ایىحاؾ و 
و ... ال لياو ؼىؾ هعافظث کًیؿ... ؼىؾ بصًگیؿ لىم و ؼايىاؾهٔه بكای ... اهكول قول غیكت اوث: گفث

... قا به وشؿ آوقؾکكؾ جا آياو  همچًاو آياو قا جٍىیك به يبكؾ هی

... يبكؾ آغال ٌؿ و لهكهاياو به یکؿیگك پكؾاؼحًؿ

... ها یک به یک به لهیى افحاؾيؿ ِؿای چکاچک ٌمٍیكها بكؼاوث و کٍحه

... جیكها ال هك وى پكجاب ٌؿ و فكیاؾ شًگاوقاو به آوماو بلًؿ ٌؿ
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اقواض ... ؾه ٌؿاوباو ؼؿاويؿ گكؾ و ؼاک کكؾيؿ و ِؿای وىاقاو بلًؿ ٌؿ و ؾقهای بهٍث گٍى
... ٌهؿا به آوماو قفث و اولیای ؼؿاويؿ ٌىق ؾیؿاق او کكؾيؿ

جیكی به کحف چپ او اِابث کكؾ که ؾوحً ... ابىػمیل ايّاقی ال يؽىحیى کىايی بىؾ که آویب ؾیؿ
... ها بكؾيؿ جیك قا بیكوو آوقؾ و او قا به ؼیمه... قا ال ظكکث ايؿاؼث

... وؾ لىم هىیلمه چكبیؿ و بكؼی ال هىلماياو گكیؽحًؿی شًگ به ن جًىق شًگ گكم ٌؿ و کفه
ؾق ایى ظال ِؿای کىی قا ًٌیؿ ... جىايىث ال شا جکاو بؽىقؾ ابىػمیل اها ؾق بىحك ؼىؾ بىؾ و يمی

! به وىی ؾٌمًحاو هصىم بكیؿ! ؼؿا قا ؼؿا قا! ای ايّاقیاو: گىیؿ که هی

ؾوث قاوث ؼىؾ جکیه ؾاؾ ؾق ظالی که ياگهاو ابىػمیل بكؼاوث و به : گىیؿ ػبؿالله بى ػمك هی
... شىث ٌمٍیك ؼىؾ قا هی

... ؼىاهی؟ بكای جى يبكؾ واشب يیىث چه هی: گفحن

! هًاؾی هكا ِؿا لؾ: گفث

! او ايّاقیاو قا ِؿا لؾ، اها هًظىقي لؼمیاو يبىؾ: گفحن

! گىین اگك چه ویًه ؼیم بكوم ام و او قا لبیک هی هى ايّاقی: ابىػمیل گفث

ابىػمیل کمكبًؿ ؼىؾ قا بىث و ٌمٍیك قا به ؾوث قاوث گكفث، وپه بیكوو : گىیؿ هیابى ػمك 
یکصا ٌىیؿ، ؼؿا ٌما قا قظمث ! يیىهصىهی هايًؿ هصىم قول ضُح ! ای شمغ ايّاق: قفث و يؿا لؾ

! کًؿ

... لؾ ؾیؿ با ٌمٍیك ؼىؾ او قا هی و ؾق همیى ظال هك که ال کافكاو قا که هی

اي ال کحف بكیؿه ٌؿه و به لهیى افحاؾه بىؾ و  ؾیؿم که ؾوث لؼمی یل قا هیابى ػك: گىیؿ ابى ػمك هی
... آهؿ هایً ؼىو هی ال لؼن

های  هًگاهی که يبكؾ به پایاو قویؿ ؾق شىحصىی او بكآهؿم و او قا ؾق ظالی یافحن که آؼكیى يفه
... کٍیؿ ؼىؾ قا هی
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... ای اباػمیل: گفحن

چه کىی ٌکىث ؼىقؾ؟ : به وؽحی گفث

... ؾٌمى ؼؿا کٍحه ٌؿ... بٍاقت ؾه: گفحن

... وپه ؾقگفٌث... العمؿ لله: ایى قا که ًٌیؿ، ايگٍث ؼىؾ قا به وىی آوماو باال بكؾ و گفث

ِعابه يیم ... ؾايىحًؿ به کصا پًاه بكيؿ ؼؿاويؿ لىم هىیلمه قا ٌکىث ؾاؾ و به هك وى گكیؽحًؿ و يمی
... جًؿکً ؾق پی آياو بىؾيؿ و یکی یکی آياو قا هی

... به باؽ پًاه بكیؿ: جا ایًکه ظکن بى عفیل که ال لىم هىیلمه بىؾ فكیاؾ لؾ

م ؾق شای بلًؿی ایىحاؾ و با ِؿای بلًؿ آياو قا ِؿا َک َض  آياو به وكػث به وىی باؽ قفحًؿ و ؼىؾِ 
... لؾ هی

ِؿا ػبؿالله بى ابىبکك جیكی به وىی او ايؿاؼث که بك گلىیً يٍىث و ؾق ظالی که لىهً قا 
... لؾ، کٍحه ٌؿ هی

آو قا  وپه ؾقِ ... باغی بىؾ بمقگ با ؾیىاقهای بلًؿ و هىحعکن... اقجً هىیلمه به باؽ پًاه بكؾيؿ
... بىحًؿ

... کىبیؿيؿ گٍحًؿ و ؾقهای آو قا هی ِعابه ؾق ظالی که ؼٍمگیى بىؾيؿ ؾوق باؽ هی

ًٌاویؿ؟  بكاء قا هی... ؾق ایى ظال بكاء بى هالک آهؿ

اها با ایى وشىؾ لهكهايی ... ايؿام با پاهایی باقیک و ؾوحايی کىچک و لؿی کىجاه قبىؾ الؽبكاء هكؾی 
بىؾ ولعٍىق که به جًهایی ِؿ هٍكک قا ؾق يبكؾ جى به جى به لحل قوايؿه بىؾ، چه قوؿ به آيايی که ؾق 

... اذًای يبكؾها کٍحه بىؾ

... ق باؽ ايؿاؼث و ؾیؿ بىیاق بلًؿ اوثيگاهی به ؾیىا... گٍث بكاء همايًؿ ٌیكی گكؾ ؾیىاق باؽ هی
هكا بك وپكی : به آياو گفث... ؾق ایى ظال جؼؿاؾی ال یاقايً با او بىؾيؿ... وپه به وىی ؾق باؽ قفث

... بگفاقیؿ و ؾقوو باؽ ايؿالیؿ
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چغىق جى قا ؾق باؽ ايؿالین ؾق ظالی که جى یک يفكی و آياو ِؿهماق جى؟ ! جؼصب کكؾيؿ

ها باال بكؾو جا آيکه به باالی ؾیىاق قویؿ و به  ؾ که او قا بك وپكی گفاٌحًؿ و بك يیمهاها آيمؿق اِكاق کك
... جًهایی به ؾاؼل باؽ پكیؿ

... و ؾیگكی با چىب... ؾیگكی با ؼًصك... لؾ یکی با ٌمٍیك او قا هی... کافكاو او قا ؾق بك گكفحًؿ

قفث جا آو قا بكای  لؾ و به وىی ؾق هی اق هیجىايىث آياو قا کى اها او با وپك و ٌمٍیك و هك عىق که هی
... و باالؼكه جىايىث ؾق قا بگٍایؿ و هىلماياو همايًؿ ویل به باؽ واقؾ ٌؿيؿ... هىلماياو بال کًؿ

... ياهیؿيؿ« هكگ باِؽ »آيچًاو يبكؾ وؽحی ؾق باؽ ؾق گكفث که آو باؽ قا 

... ؼؿاويؿ لٍکك کافكاو قا ٌکىث ؾاؾ و بكاء به ٌهاؾت قویؿ

 *   *   *

ؼىاهی ٌکىه لهكهايی و لهكهايی ٌکىهمًؿ قا ببیًی، به ؾوقاو ؼالفث ػمك بى الؽغاب  اها اگك هی
... بال گكؾ

ولاَ ـ  ٌاو وؼؿ بى ابی هفث هماق لهكهاو که ؾق همؿهه... وپه همكاه با لٍکك او به وىی ٌام بكو
... قضی الله ػًه ـ بىؾ

... بكؼی ؾیگك بك ٌحك و بكؼی با پای پیاؾه ؾق ظال ظكکث بىؾيؿلهكهاياو ها، بكؼی وىاق بك اوباو و 

ها با لٍکكی بیً ال هٍحاؾ هماق جى و بهحكیى  هًگاهی که به وكلهیى پاقن قویؿيؿ، فاقن
... جصهیمات، ؾق ايحظاقٌاو بىؾيؿ

به  هًگاهی که وؼؿ با وپاهً اقؾو لؾيؿ بكؼی ال اِعاب قا به يمؾ پاؾٌاه پاقویاو فكوحاؾ جا او قا
... اوالم ؾػىت کًًؿ

ؼىكو هحکبكايه و هغكوق ال پاؾٌاهی ؼىؾ ... هًگاهی که بك او واقؾ ٌؿيؿ آياو قا قوبكوی ؼىؾ يٍايؿ
ایى : کكؾ گفث های آياو يگاه هی يگكیىث و ؾق ظالی که به کفً ی چٍن به آياو هی با گىٌه
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وپه به ػّای آياو اٌاقه ... ؾاءقِ : گفحًؿ! و ایى چیىث؟: وپه گفث... ػال اوثِو : چیىث؟ گفحًؿ
 ...جالیايه اوث: ایى چیىث؟ گفحًؿ: کكؾ و گفث

چه باػد ٌؿ به ایى وكلهیى بیاییؿ؟ ؾیؿیؿ به ؾقگیكی ؾاؼلی هٍغىلین و : وپه جکیه لؾ و گفث
شكیء ٌؿیؿ؟ 

با کىايی قا يؿیؿم که بیٍحك ال ٌما ... جك ال ٌما يؿیؿم جك ال ٌما و کن هى بك قوی لهیى هلحی بؿبؽث
... جىايىحین ٌهكهای اعكافحاو قا به وىی ٌما بفكوحین و همیى بكایحاو کافی بىؾ هی... هن بؿ باًٌؿ

ؾهین و  گیكین و لباوحاو هی ای ؾق يظك هی ظال اگك گكوًگی باػد ٌؿه به ایًصا بیاییؿ بكایحاو آـوله
... با ٌما يكهی کًؿ که کًین بكایحاو پاؾٌاهی جؼییى هی

... ؾ و به همؿیگك يگاه کكؾيؿاِعاب چیمی يگفحى

... ؾق ایى هًگام لهكهاو ها لب به وؽى گٍىؾ

گاهی يؿاقی... ای پاؾٌاه: هغیكة بى ٌؼبه بكؼاوث و گفث ... ها قا چًاو وِف گفحی که ال آو آ

... هیچ که اوضاػً بؿجك ال ها يبىؾ[ ؾقوث اوث]آيچه ال ظال بؿ ها گفحی 

ؼىقؾین و آو قا غفا  ها و ػمكب و هاق هی ات و وىوکظٍك... هايؿ گكوًگی ها به گكوًگی يمی
ؾیى ها چًیى بىؾ که همؿیگك قا بکٍین و بكؼی ال ها ؾؼحكاو ؼىؾ قا ليؿه به گىق ... ؾايىحین هی
... کكؾيؿ که غفایٍاو قا يؽىقيؿ هی

... جا آيکه ؼؿاويؿ هكؾی ال ها قا به پیاهبكی به وىی ها بكايگیؽث و ها قا به وىی الله ؾػىت کكؾ
... ؾهین ها يیم جى قا به ؾیى او ؾػىت هی... ؾهین که او ظك قا ال يمؾ ظك آوقؾه ٌهاؾت هی

... یا اوالم بیاوق و ؼىؾ قا يصات ؾه... یا ٌمٍیك... شمیه بؿه ال قوی فكوجًییا : په بكگمیى

م به يمؾ ِاظب ؼىؾ بكگكؾیؿ و به او بگىییؿ قوحن قا به وىیً ؼىاه: کىكی ؼٍمگیى ٌؿ و گفث
! فكوحاؾ جا او و لٍکكي قا ؾق لاؾویه ؾفى کًؿ
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ای به وىی وؼؿ فكوحاؾ جا هكؾی  هًگاهی که ؾو لٍکك با یکؿیگك قوبكو ٌؿيؿ، قوحن فكوحاؾه
... ؼكؾهًؿ و ؾايا قا به يمؾ او فكوحؿ جا ال وی چًؿ وىال بپكوؿ

... وؼؿ، ِقبؼی بى ػاهك قا فكوحاؾ

... جن بك جؽحی عالیی يٍىث و جاشی بك وك يهاؾهًگاهی که قبؼی به ایىاو قوحن قویؿ، قن

ها و  های ابكیٍمیى لیًث ؾهًؿ و یالىت و فكي لقبفث یها وپه ؾوحىق ؾاؾ هصله او قا با پٍحی
... هكواقیؿهای گكايبها قا آٌکاق واؼث

... ی وقوؾ ؾاؾ وپه به قبؼی اشاله

ی فكي قا لگؿ  آهؿ که اوبً گىٌه بؼی با لباوی واؾه و ٌمٍیك و اوبی کىجاه واقؾ ٌؿ و آيمؿق شلىقِ 
ها بىث و ؾق ظالی که والض همكاه ؾاٌث و  ی یکی ال پٍحی وپه پیاؾه ٌؿ و اوب قا با گىٌه... لؾ

... ؼىؾ پىٌیؿه بىؾ به وىی قوحن آهؿ لقه و کاله

گك ایؿ، ظال ا هكا ؾػىت کكؾه... ام هى ؼىؾم به يمؾ ٌما يیاهؿه: گفث... والظث قا بگفاق: به او گفحًؿ
... گكؾم بكهی و گكيهآین  ؼىاهیؿ همیًغىق هی هی

... بگفاقیؿ بیایؿ: قوحن گفث

... اي قا به ؾوث ؾاٌث به يمؾ قوحن آهؿ او يیم ؾق ظالی که يیمه

چه باػد ٌؿه اوث ایًصا بیاییؿ؟ : قوحن گفث

به ػباؾت ؼؿاويؿ ها قا هبؼىخ واؼث جا هك کؿام ال بًؿگايً قا که بؽىاهؿ ال ػباؾت بًؿگاو : گفث
... پكوقؾگاق بًؿگاو، و ال جًگی ؾيیا به فكاؼِی آو، و ال شىق اؾیاو به ػؿل اوالم ؼاقز والین

الله چه وػؿه ؾاؾه اوث؟ : قوحن گفث

... بهٍث بكای هك که که کٍحه ٌىؾ و پیكولی بكای کىايی که بالی بمايًؿ: گفث

ؾهیؿ جا ؾق ایى هىقؾ ايؿیٍه کًین؟  آیا اشاله هی: قوحن گفث
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چمؿق ؾووث ؾاقیؿ ٌما قا فكِث ؾهین؟ یک قول یا ؾو قول؟ ! آقی: گفث

... هاو ياهه يگاقی کًین جا ولحی که با اهل  قای... يه: گفث

بكای ها چًیى قوٌی يًهاؾه که بیً ال وه قول به ؾٌمًاو ؼىؾ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ها : قبؼی گفث
... فكِث ؾهین

... وپه بیكوو قفث

ایؿ؟  جك ال ایى هكؾ ؾیؿه و يیکىوؽى وكبلًؿجكآیا : قوحن به یاقاو ؼىؾ يگكیىث و گفث

يؿیؿی چه لباوی پىٌیؿه بىؾ؟ ! ایى وگ جكک گىیی پًاه بك ؼؿا که ؾیى ؼىؾ قا بكای وؽِى : گفحًؿ

! به لبان يگاه يکًیؿ، به قای و وؽى و قفحاق بًگكیؿ! وای بك ٌما: قوحن گفث

... آغال ٌؿ و ؼؿاويؿ قوحن و یاقايً قا ٌکىث ؾاؾواػاجی گفٌث و يبكؾ 

 *   *   *

بلکه يگاه ... کكؾيؿ آو لهكهاياو جًها به افحؽاق کكؾو به ؾیى ؼىؾ و بفل هال و شاو ؾق قاه آو، اکحفا يمی
هك چه قا ... کكؾيؿ جىايًؿ جمؿین ایى ؾیى کًًؿ و وپه آو قا ؼالّايه پیٍکً هی کكؾيؿ چه هی هی
گاهی، هال و ذكوت، جصكبه و يیكيگ شًگی: جىايىحًؿ هی ... یا قای اوحىاق... ػلن و آ

 

ای ال یهىؾیاو و هٍكکاو و هىلماياو  به هؿیًه، اهالی ایى ٌهك آهیمه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآغاِل آهؿو پیاهبك 
ل آو قا بك جىظیؿ و ؼىاوث جا هؿیًه قا اِالض يمایؿ و اه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبًابكایى پیاهبك ؼؿا ... بىؾيؿ
... پكوحی یکصا کًؿ یگايه

ٌؿ و هىهًاو قا ال قاه ؼؿا بال  کؼب بى اٌكف یکی ال وكاو یهىؾ بىؾ که ؾق هك کاقی وؿ قاه پیاهبك هی
کكؾ و ؾق ایى  ظحی کاقي به شایی قویؿه بىؾ که هكؾم قا به يبكؾ با هىلماياو جعكیک هی... ؾاٌث هی

همچًیى ؾق ٌؼك ؼىؾ لياو ... وحىؾ ٌؿگاو هٍكکاو ؾق قول بؿق قا هیوكوؾ و کٍحه  لهیًه اٌؼاقی هی
... کكؾ و یاقايً قا يکىهً هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـگفث و پیاهبك  هىلماو قا بؿ هی
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قفث و هٍكکاو قا بكای يبكؾ با هىلماياو و آلاق هىحضؼفايی که ؾق هکه بىؾيؿ، جٍىیك  ظحی به هکه هی
... کكؾ هی

آیا ؾیى ها يمؾ الله ... ای کؼب: ؾايىحًؿ ال او پكویؿيؿ قا یهىؾی و اهل کحاب هیکافكاو که او 
ؾهین و آب قا  ؾاق قا به ػًىاو غفا هی جك اوث یا ؾیى هعمؿ و یاقايً؟ لیكا ها ٌحك کىهاو هعبىب

... ؾهین يىٌايین و جا هًگاهی که باؾ ٌمال بىلؾ، به هكؾم غفا هی همكاه با ٌیك به هكؾم هی

! جك ال آيايیؿ ٌما هؿایث یافحه: تکؼب گف

: په ؼؿاويؿ هحؼال چًیى يالل يمىؾ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       چ 

 9چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

ای که به ِشبث و عاغىت ایماو ؾاقيؿ و ؾق  ايؿ يؿیؿه يّیبی یافحه[ آومايی]آیا کىايی قا که ال کحاب »
« جكيؿ؟ ايؿ، قاه یافحه ایًاو ال کىايی که ایماو آوقؾه: گىیًؿ ايؿ هی ؾهی کىايی که کفك وقلی باقه

چه کىی کاق کؼب به اٌكف قا بك »: چًیى ؾیؿ به یاقايً گفث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك 
... «گیكؾ؟ چكا که او ؼؿا و پیاهبكي قا آلقؾه اوث ػهؿه هی

هى او قا ... کًن ای پیاهبك ؼؿا ال او کفایث هیهى جى قا : هعمؿ بى هىلمه پیً آهؿ و گفث
... کٍن هی

... «جىايی چًیى کى اگك هی»: فكهىؾ

يه چیمی ... يیاهؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهعمؿ بى هىلمه ال يمؾ او بیكوو قفث، وپه وه قول به يمؾ پیاهبك 
... ی وؿ قهك يىٌیؿ هگك به ايؿاله ؼىقؾ و يه چیمی هی هی

چكا ؾوث ال ؼىقؾو و »: گفحًؿ؛ پیاهبك ؼؿا او قا فكا ؼىايؿ و فكهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاهبك ظال او قا به پی
... «ای؟ يىٌیؿو کٍیؿه

                                                           
9  
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... جىاين به آو وفا کًن یا يه ؾاين هی ام که يمی وؽًی به جى گفحه... ای پیاهبك ؼؿا: گفث

... «جًها اللم اوث جالٌث قا بکًی»: فكهىؾ

ی جى چیمهای بؿی به او بگىیین جا به ها  هصبىقین ؾقباقه... ای پیاهبك ؼؿا: هعمؿ بى هىلمة گفث
... اعمیًاو کًؿ

... بكایحاو قوا اوث... ؼىاهیؿ بگىییؿ هك چه هی: فكهىؾ

هعمؿ بى هىلمة و ابىيائلة که بكاؾق ٌیكی کؼب بىؾ با یکؿیگك همؿوث ٌؿيؿ و ػمم کٍحى کؼب قا 
... يمىؾيؿ

ای کؼب، بكای ظاشحی : وپه گفث... و با هن وؽى گفحًؿ و ٌؼك وكوؾيؿ ابىيائله به يمؾ کؼب قفث
... ؼىاهن آو قا به جى گىین، اها ایى قا پىٌیؿه ؾاق ام که هی يمؾ جى آهؿه

... باٌؿ: گفث

ػكب با ها ؾٌمى ٌؿيؿ و همه ال یک کماو به ها ٌلیک ... آهؿو ایى هكؾ بالیی بىؾ: ابىيائله گفث
او ال ها ِؿلات ... ها ال ؾوث قفحًؿ و ؾچاق وؽحی ٌؿین ها بىحه ٌؿه و ؼايىاؾهها بك  قاه... کًًؿ هی

بكای ایى يمؾ جى ... یابین که ؼىؾ و فكليؿايماو بؽىقین ؼىاهؿ ؾق ظالی که ها چیمی يمی و اهىال هی
... ام که ال جى لكْ گیكم آهؿه

کٍؿ؟ به  ة که کاق به ایًصا هیبه ؼؿا وىگًؿ آیا به جى يگفحن ای ابى والم! هًن ابى اٌكف: کب گفث
... ؼؿا وىگًؿ که ال ؾوث او ؼىحه ؼىاهیؿ ٌؿ

این و ؾووث يؿاقین او قا جكک گىیین جا آيکه ببیًین کاقي به کصا  اکًىو که پیكو او ٌؿه: ابىيائله گفث
... یا ؾو ووك ؼكها به لكْ گیكین 10ؼىاهین ال جى یک ووك هی... قوؿ هی

اه يؿاقیؿ چیمی قا به گكو يمؾ هى بگفاقیؿ جا آيکه ؼكهاها قا په ظاال که هالی همك: کؼب گفث
... ؾهیؿ

                                                           
 .باٌؿ کیلى گكم هی ۱۲۰گیكی ٌكػی اوث که يمؾ شمهىق کمی بیً ال  ووك یک واظؿ ايؿالهـ  10
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ؼىاهی؟  چه چیم بكای گكو هی: ابىيائله گفث

... ليايحاو قا گكو بگفاقیؿ: گفث

! چغىق ليايماو قا يمؾ جى گكو گفاقین ؾق ظالی که جى لیباجكیى هكؾ ػكبی؟: ابىيائله گفث

. ..په فكليؿايحاو قا گكو گفاقیؿ: گفث

چغىق فكليؿايماو قا يمؾ جى گكو گفاقین؟ جا فكؾا ياومایٍاو بگىیًؿ که بكای یک ووك یا : ابىيائله گفث
هاو قا گكو  اها يمؾ جى اولعه... ایى بكایماو يًگ اوث! ايؿ ؾو ووك ؼكها به گكو گفاٌحه ٌؿه

... گفاقین هی

... جؼصب يکًؿ و يحكوؿ آیًؿ ال کاقٌاو ابىيائله ؼىاوث هًگاهی که با والض به يمؾ او هی

... همايا ؾق اولعه وفاؾاقی اوث: کؼب گفث

... کًًؿ به يمؾ او بیایؿ وپه با او وػؿه يهاؾ که ٌبی همكاه با چًؿ يفك که ؼكهاها قا ظمل هی

... ی او قفحًؿ هًگاهی که آو ٌب قویؿ، ابىيائله همكاه با هعمؿ بى هىلمه و ؾو هكؾ ؾیگك به للؼه
! ای اباوؼیؿ: ؾا لؾابىيائله کؼب قا َ

... کؼب پاوػ او قا گفث و ال جؽث ؼىؾ پاییى آهؿ جا يمؾ او قوؾ

ؾاقاو ایى واػث ٌب  جى کىی هىحی که ؾٌمى ؾاقی و ؾٌمى: اها ليً به او ؾقآویؽث و گفث
... قويؿ بیكوو يمی

... ایى بكاؾقم ابىيائله اوث: کؼب گفث

! چکؿ ًٌىم که ال آو ؼىو هی اها هى ِؿایی هی: ليً گفث

وپه به يمؾ آياو ... کًؿ اشابث هی کًًؿاگك به وىی ضكبث ٌمٍیك ؾػىت قا کكین : کؼب گفث
... قفث

: هعمؿ بى هىلمه به یاقايً گفث
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هكگاه ... بىین وپه ٌما ببىییؿ، بال او قا هی... ي کًنیم که بىقیگ هًگاهی که آهؿ هىیً قا هی
... ام او قا بميیؿ ؾیؿیؿ وكي قا هعکن گكفحه

... آهؿ هًگاهی که يمؾ آياو آهؿ بىی ػغك ال وی هی

! ام هیچ بىی ؼىٌی هايًؿ ایى بى ظه يکكؾه: هعمؿ بى هىلمه گفث

! جكیى لياو ػكب يمؾ هًًؿ ؼىٌبىجكیى و کاهل: کؼب گفث

ؾهی وكت قا ببىین؟  اشاله هی: هعمؿ گفث

قا ببىیًؿ؟  ين يیم وكتاؾهی یاق اشاله هی: هعمؿ وكي قا بىییؿ و گفث... آقی: گفث

... باٌؿ: گفث

ؾهی بال وكت قا  اشاله هی: بال هعمؿ بى هىلمه گفث... وپه کمی با هن قاه قفحًؿ و وؽى گفحًؿ
ببىین؟ 

... باٌؿ: گفث

ؼىاهؿ وكي قا  آيگاه هعمؿ هك ؾو ؾوحً قا ؾق هىی او کكؾ و وكي قا به وىی ؼىؾ آوقؾ، گىیا هی
! ؾٌمى ؼؿا قا بميیؿ: ؾاقؾ فكیاؾ لؾهمیى که ؾیؿ وكي قا ؾق اؼحیاق ... ببىیؿ

اها به وبب جاقیکی و ؾق هن قفحى ٌمٍیكها و ... ٌمٍیكهایٍاو به وىی گكؾو کؼب پاییى آهؿ
... لؾ کؼب ؾق ایى ظال فكیاؾ هی... گكؾيً قا لؼمی کكؾيؿ اها او قا يکٍحًؿ ،های کؼب جکاو

های اعكاف ها آجً قوي  لؼهای لؾ که بك ق ؾٌمى ؼؿا چًاو يؼكه:  گىیؿ هعمؿ بى هىلمه هی
...  ای که همكاه ؾاٌحن افحاؾم به یاؾ يیمه... کكؾيؿ

وپه ... يیمه قا بك ياف او گفاٌحن و بك آو جکیه ؾاؾم جا آيکه ال لیكي بیكوو لؾ و ؾٌمى ؼؿا شاو ؾاؾ
... قفحین و او قا بٍاقت ؾاؾین ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه هؿیًه بكگٍحین و يمؾ قوىل ؼؿا 

ی جى قوحگاقجك اوث ای  چهكه: گفحین... ها قوحگاق ٌؿيؿ چهكه: فكهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهبك ؼؿا پیا
... پیاهبك ؼؿا
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... هایٍاو شكیاو ؾاٌث و ایماو ؾق للبٍاو شایگاه ٌصاػث ؾق قگ... چه لهكهايايی بىؾيؿ آياو

کًًؿ  ها به آه و ياله اکحفا هیايؿ یا با ؾیؿو جىلظ کافكاو جى جكوىهایی که ال یاقی ؾیى ؾوث کٍیؿه
... بؿايًؿ

ا ًٌیؿو ؼبك اقجً هلعؿاو به جكن یی هٍكکاو  وىث ػًّكها و ضؼیفايی که با ؾیؿو اولعه
... افحًؿ بؿايًؿ هی

... ها يیىث ها و لیكؾقیایی ها و جىپؽايه ها و شًگًؿه بؿايًؿ که لؿقت همیٍه با جايک

... و بلکه يیكو ال وىی ؼؿاويؿ اوث... ق لؿقت اوثجؿبی... ایماو لؿقت اوث... ػمل لؿقت اوث

های کًٍؿه و جكوی که ؾق للب  های هىحعکن و باؾهای ویكايگك و بیماقی فكٌحگاو يیكوهًؿ و ِؽكه
...  ٌاو ها و باعل ٌؿو هکك و يیكيگ آو افحؿ و اؼحالف ؾاؼلِی  کافكاو هی

ها قا هًهؿم  و لیكؾقیایی قا غكق ها کٍحیآوقؾ و  قا به لیك هی ها هایی اوث که شًگًؿه ها لؿقت وای
... کًؿ هی

... ؾايؿ، هگك ؼىؾ او ؾگاقت قا يمیقوو وكبالاو پك

ياگهاو ؾقیا جبؿیل به ... ليؿ ایىحؿ و ػّای ؼىؾ قا به آو هی هىوی ـ ػلیه الىالم ـ ؾق بكابك ؾقیا هی
ٌىؾ و کافكاو قا  ؼٍکی هی ٌکافؿ و بكای هىهًاو جبؿیل به ٌىؾ و هی وكبالی ال وكبالاو ؼؿاويؿ هی

... کًؿ غكق هی

اها ياگهاو آجً جبؿیل به یکی ال وكبالاو ؼؿاويؿ ... ٌىؾ ابكاهین ـ ػلیه الىالم ـ ؾق آجً ايؿاؼحه هی
... ٌىؾ گكؾؾ و بك ابكاهین وكؾ و والهث هی هی

وكبالی ال وكبالاو  ٌىيؿ و ياگهاو باؾ همچىو یکصا هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکافكاو بكای يبكؾ با هعمؿ 
... قايؿ ؼؿاويؿ کافكاو قا ال هؿیًه هی

ٌىؾ ؾق ظالی که او هًىل ال کاق کافكاو  اها ٌب هی... قوؾ یىٌغ ـ ػلیه الىالم ـ به يبكؾ کافكاو هی
...  فكاغث يیافحه
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 ایىحؿ و قاه قا ٌىؾ و ال غكوب بال هی اها ياگهاو ؼىقٌیؿ به وكبالی ال وكبالاو ؼؿاويؿ جبؿیل هی
... جا آيکه یىٌغ به پیكولی قویؿ... کًؿ بكای او قوٌى هی

آیؿ، اها پكيؿگاو آوماو جبؿیل به وكبالاو ؼؿاويؿ  ابكهه به لّؿ جؽكیب کؼبه ال یمى به وىی آو هی
... کًًؿ وًگباقاو هی« ظصاقة هى وصیل»ٌىيؿ و او و لٍکكي قا با  هی

اگهاو پٍه جبؿیل به وكبالی ال وكبالاو ؼؿاويؿ اها و... ليؿ يمكوؾ کافك ال عاػث ؼؿاويؿ وكبال هی
... هیكؾ قوايؿ که هی ٌىؾ و آيچًاو او قا ؾق هغم وكي آلاق هی هی

... ها و ایى يیىث هگك جفکكی بكای ايىاو... ؾايؿ و وكبالاو پكوقؾگاقت قا شم ؼىؾ او يمی

بكای ... و ؾیى ػمجمًؿ اوثی هكؾم ـ چه هىلماو و چه کافك و يیکىکاق و چه بؿکاق ـ بؿايًؿ که ای همه
... ٌىؾ ها جکه پاقه هی قیمؾ و بؿو ها هی ػمت آو ؼىو

های  چكاؽ... ی پیاهبكاو و اولیای ؼؿاويؿ باٌؿ ؼیمؾ ظحی اگك بك بؿو جکه جکه ٌؿه ایى ؾیى به پا هی
ؾيیای ؼىؾ  ،ٌهیؿايی که بكای آؼكت... ظحی اگك با ؼىو ٌهیؿاو باٌؿ... هؿایث قوٌى ؼىاهؿ هايؿ

... فكوًٌؿ ا هیق

آيصایی  به و ؼؿاويؿ ایى ؾیى قا ،ی ؼؿاويؿ ؾق ظكکث اوث بؿايًؿ که کاقواو اوالم به اـو و اقاؾه
هايؿ  چاؾقيٍیًی يمی ؼیمهٔه هیچ هیچ ٌهكيٍیى وؼايهٔه ؼىاهؿ قوايؿ که قول و ٌب قویؿه اوث و 

ػمجی که ... ل ٌؿو اهل ـلثبا ػمجمًؿ ٌؿو ػمجمًؿاو و ـلی... ٌىؾ هگك آيکه ایى ؾیى به آو واقؾ هی
... ٌىؾ یابؿ و ـلحی که يّیب کفك هی اوالم هی

ايؿ و ؾٌمًاو ایى ؾیى بهحك اوث ؼىؾ جىلین ٌكع ؼؿاويؿ  بًابكایى، بكای هىلمايايی که کىجاهی کكؾه
... ٌىيؿ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ

 11چۇئ   ۆئ  ۆئ  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ  
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پیٍیًیاو ٌما آهؿ بك [ وك]هًىل هايًؿ آيچه بك  هکآوٌىیؿ و ظال  یا پًؿاٌحیؿ که واقؾ بهٍث هی»
او ؾقآهؿيؿ جا شایی که کت[ هىل و]ٌما يیاهؿه اوث؛ آياو ؾچاق وؽحی و لیاو ٌؿيؿ و به [ وك]

الله  یقولیؾ؟ بؿاو که پؼىاهؿ بى یالله ک یایماو آوقؾه بىؾيؿ گفحًؿ یاق یکه با و یپیاهبك و کىاو
... «يمؾیک اوث

... ٌىؾ کًؿ و يه جبؿیل هی ایى لايىو ؼؿاويؿی اوث و يه جغییك هی

... یابًؿ ايؿ لؿقت يمی هىهًاو يیم جا ولحی که يٍىحه... آیؿ پیكولی همايًؿ باقاو بك ها فكو يمی

آياو قا هىقؾ آلهایً لكاق با وشىؾ آيکه الله لاؾق اوث بًؿگايً قا با یک اهك ؼىؾ پیكول کًؿ، اها 
... گكؾايؿ ؾهؿ و قاه پیكولی قا وؽث و پك ال ؼاق هی هی

... جا ایًگىيه ِاؾلاو قا ال ؾقوغگىیاو هحمایم کًؿ و ياپاک قا ال پاک شؿا والؾ

 12چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻچ 

جا [ فكهاو پیکاق ؾاؾ]ولی گكفث  ؼىاوث ال آياو ايحمام هی و اگك الله هی[ ؾوحىق الله]ایى اوث »
... «بیالهایؿ[ ؾیگك]بكؼی  ی لهیبكؼی ال ٌما قا به ون

: و جا ٌهیؿايی يیکىکكؾاق قا ال هیايٍاو بكگمیًؿ

 13چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

... «ايؿ کاقهایٍاو ضایغ يؽىاهؿ ٌؿ و کىايی که ؾق قاه الله کٍحه ٌؿه»

هایی که فؿا  و با شا... قوؾ ا لیمحی به باال به فكوي يمیو شم ب... لیكا کاالی ؼؿاويؿ گكايبها اوث
... قیمؾ هایی که هی و ؼىو... ٌىؾ هایی که ايفاق هی هال... ٌىؾ هی

... ؾهًؿ، بؿايًؿ که ؾق ِف لهكهاياو شایی يؿاقيؿ ها و آيايی که قاظحی و ؼىاب قا جكشیط هی جًبل
... ال آياو پاکىالی ؼىاهؿ کكؾظىاؾخ، ؼىؾ ایى ِف قا  و گكيههمیى االو کًاق قويؿ 

                                                           
 ۴: هعمؿ -12
 ۴: هعمؿ -13
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 *   *   *

... اوالم همچًاو لهكهايايی ؾاقؾ

... يه پیكوی ال هىای يفه و ٌیغاو... يؽىحیى گام ؾق قاه لهكهايی، پیكوی ال ؾوحىقات ؼؿاويؿ اوث

... آغال قاه لهكهايی ایى اوث که به عاػث پكوقؾگاق شهايیاو و اظهاق ٌؼائك ایى ؾیى، افحؽاق کًی

اوث که به عىق ػلًی ال وًث ؼاجن پیاهبكاو پیكوی يمایی و ؼىؾ قا به آو بمقگ هحمیاو ٌبیه ایى 
... والی

... گاقت قا بمقگ بؿاقیؾپكوق لهكهايی ایى اوث که بك ؾیى ؼىؾ ذابث لؿم بمايی و ٌكِع 

... یجىل جىشهی يکى یک کیًه یا جمىؽكِ  ،ايؿ ی ایى اوث که به آيچه اهل بال گكفحاق آو ٌؿهولهكها

يه آيکه ... عاػث ؼؿاويؿ و اجباع پیاهبك هجّمین ب... لهكهايی یؼًی آيکه جّمیمی ٌصاػايه بگیكی
که یک باق اهك ؼؿا قا اعاػث کًی و باقها هؼّیث ... هايًؿ قوباه بك اوان ٌكایظ جغییك هىضغ ؾهی

ایى کحاب قا »گم، بلکه هك! که با يمالگماقاو به يمال بایىحی و با قلاِاو به قلُ... او قا هكجکب ٌىی
... «با لؿقت بگیك

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁      چ 

 14چ                   

ايؿ هًگاِم آو يكویؿه که ؾلهایٍاو به یاؾ الله و آو ظمیمحی که يالل  آیا بكای کىايی که ایماو آوقؾه»
ايحظاق بك [ ػمك و]گكؾؾ و هايًؿ کىايی يباًٌؿ که ال پیً بؿايها کحاب ؾاؾه ٌؿ و [ و فكوجى]ٌؿه يكم 

... «آياو به ؾقالا کٍیؿ و ؾلهایٍاو وؽث گكؾیؿ و بىیاقی ال آيها فاوك بىؾيؿ

به ؼؿا وىگًؿ بهحك ال : فكهایؿ ام المىهًیى ػائٍه ـ قضی الله ػًها ـ چًايکه ابىؾاووؾ قوایث کكؾه هی
ایى وؽى ؼؿاويؿ هحؼال ... ام که کحاب ؼؿا قا جّؿیك کًًؿ و به جًمیل ایماو آوقيؿ يؿیؿهلياو ايّاق 

 :ی يىق يالل گكؾیؿ که ؾق وىقه
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 15چہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ     ڳ ڳ چ

ال آو پیؿا اوث و بایؿ قووكی ؼىؾ قا بك [ عبیؼحا]و لیىقهای ؼىؾ قا آٌکاق يکًًؿ هگك آيچه ... »
« ...فكو ايؿاليؿ و لیًث ؼىؾ قا آٌکاق يىاليؿی ؼىؾ  قوی ویًه

ًٌیؿيؿ و به يمؾ لياو قفحًؿ و آيچه ؼؿاويؿ يالل  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهكؾاو ايّاق ایى آیه قا ال پیاهبك ؼؿا 
ایى آیه قا  ،هك هكؾ بكای لو ؼىؾ و ؾؼحك و ؼىاهك و لياو ؼىیٍاويؿ ؼىؾ... يمىؾه قا بكایٍاو ؼىايؿيؿ

... ؼىايؿ

... و آیه به وىی چاؾقهای ؼىؾ ٌحافث و آو قا بك ؼىؾ پیچیؿليی يبىؾ هگك آيکه با ًٌیؿو ایهیچ 
بكؼی ال آياو که فمیك بىؾيؿ ـ ال قوی جّؿیك و اعاػث اهك ؼؿاويؿ ـ الاقهای ؼىؾ قا به ؾو يین کكؾيؿ 

... ؼىؾ ايؿاؼحًؿ و یک يین آو قا بك وكِ 

چًاو ؼىؾ قا  ـ صلی اهلل علیه وسلم ـِبط هًگام لياو پٍث وك پیاهبك »: گىیؿ ػائٍه ـ قضی الله ػًها ـ هی
  ...«ؾق چاؾقهای ؼىؾ پیچیؿه بىؾيؿ که گىیا بك وكهایٍاو کالؽ يٍىحه بىؾ

... بؿوو جكؾیؿ و بؿوو ؾو قویی... اشكای هىحمین ؾوحىق... آقی

 *   *   *

آهؿ ؾق ظالی که ايگٍحكی ال آهى به  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾی به يمؾ قوىل ؼؿا جكهفی قوایث کكؾه که هك
چه ٌؿه که لیًث اهل »: فكهىؾايگٍحك او قا ؾیؿ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك ... ؾوث ؾاٌث

... يگكفثآو هكؾ فىقا ايگٍحكي قا به لهیى ايؿاؼث و ؾیگك آو قا به ؾوث « !بیًن؟ آجً قا بك جى هی

ـ ِلی الله ػلیه وولن ال يمؾ قوىل ؼؿا : يمؾ اهام هىلن ال ابى ػمك ـ قضی الله ػًهما ـ قوایث اوث که گفث

الاقت قا بلًؿ ... ای ػبؿالله»: فكهىؾ... ٌؿ کكؾم ؾق ظالی که ِالاقم بك لهیى کٍیؿه هی ػبىق هی ـ
و ال آو به بؼؿ ظىاون به ... بلًؿي کكؾم بیٍحك... «بیٍحك»: بال فكهىؾ... په آو قا بلًؿ کكؾم... «کى

... آو بىؾ

                                                           
 ۳۱: يىق 15
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ایى لهكهايی اوث که ؾیى قا ػملی والی، ظحی اگك اهك ؾیى با هىای يفه و ؾلؽىاهث ؾق جضاؾ 
ی ظکن ٌكػی  ؾقباقه بله؛ ایى ههن يیىث که ظحماًال ... یا ؼالف چیمی باٌؿ که ؾووث ؾاقی ،باٌؿ

... ای بیً يیىحی ؾق بكابك پكوقؾگاق، بًؿهلايغ ٌىی جا به آو ػمل يمایی، چكا که جى 

کًی اها ؾق آياو جىلین ٌؿو ؾق  چه بىیاقيؿ بًؿگايی که ظکمی ال اظکام اوالم  قا بكایٍاو بیاو هی
ی ٌايه ؼالی کكؾو ال ظکن ٌكع ؾق قابلکه به ػمل ؼىؾ هغكوقيؿ و ب... یابی بكابك اهك پكوقؾگاق قا يمی

... گكؾيؿ ق هیپی قاه بكوو قفث یا جاویل و جفىی

ٌىؾ هگك بك لهیِى جىلین و اوحىالم بكای ؾوحىقات آو  های اوالِم ٌؽُ پایؿاق يمی ؾق ظالی که گام
م : و ایى اوث ظال هىهًاو... پكوقؾگاق َػالا

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ 

 16چمئ      ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ 

گفحاق هؤهًاو هًگاهی که به وىی الله و پیاهبكي ؼىايؿه ٌىيؿ جا هیايٍاو ؾاوقی کًؿ جًها ایى  همايا»
و کىی که الله و پیاهبكي ( ۵۱)ًٌیؿین و اعاػث کكؾین، و ایًايًؿ که قوحگاقيؿ : گىیًؿ اوث که هی

... «که قوحگاقيؿقا فكهاو بكؾ و ال الله بحكوؿ و جمىای او قا پیٍه والؾ، آيايًؿ 

ها به وىی  گیكيؿ، اها ال آو ها لكاق هی ها و ظكام لهكهاياو والؼی کىايی هىحًؿ که ؾق هؼكْ ٌهىت
... هایٍاو غالب اوث گكیميؿ و هعبث الله بك ٌهىت الله هی

. ..آیًؿ آياو جكوى يیىحًؿ و هك گاه ٌیغاو ٌهىجی قا بكایٍاو لیبا شلىه ؾاؾ به وىی آو به پكوال ؾق يمی

... بیًی آياو قا ؾق هیؽايه یا ؾق هصله گًاه يمی

ها پاک ؾاٌحه  هایٍاو قا ال ًٌیؿو جكايه پكوقؾگاقٌاو آياو قا ال هك گىيه قباؼىاقی ظفظ يمىؾه و گىي
... اوث

... و ظحی ٌایؿ ؾق قاه اعاػث ال پكوقؾگاق آوماو و لهیى ؾچاق ٌکًصه و بال ٌىيؿ
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! هكگم... و ؾیى و ؾيیا يؿاقيؿ که گاه ایى قا بكگمیًًؿ و گاه آو قاالهكهاياو هیچ هصالی بكای هىاليه هی
... جكوًؿ و به ؼاعك ؾیى ال هیچکه يمی ،اوث ؾیگك ؾیى همیٍه بكایٍاو همؿم بك هك چیمِ 

قا  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که اوالم آهؿ، پیاهبك ؼؿا ... ِهیب قوهی قا ببیى که ؾق هکه بكؾه بىؾ
ـ ِلی الله وپه پیاهبك ؼؿا ... اعاػث اهك يمىؾ؛ بكای همیى آلاق کافكاو بك وی ٌؿیؿ ٌؿجّؿیك يمىؾ و 

... به هىهًاو اشاله ؾاؾ به هؿیًه ههاشكت کًًؿ ػلیه وولن ـ

اها ِهیب که لّؿ ههاشكت يمىؾ، وكاو لكیً او قا بال ... هىلماياو به وىی هؿیًه هصكت کكؾيؿ
... ٌب و قول يگهبايی او کًًؿ ؾاٌحًؿ و کىايی قا بك وی گماٌحًؿ که

يگهبايً يیم همكاه او بیكوو ... ها بكای قفحى به لضای ظاشث ال بىحك ؼىؾ بكؼاوث یکی ال ٌب
... قفث

اها همیى که به بىحكي بالگٍث بال بكای قفحى به لضای ظاشث بكؼاوث و بال يگهباو همكاه او 
... بیكوو آهؿ

اها ایى باق کىی به يگهبايی همكاه او يیاهؿ و با ؼىؾ  ...باق ؾیگك به لّؿ لضای ظاشث بیكوو آهؿ
! ايؿ الت و ػمی اهٍب ٌکمً قا به کاق ايؿاؼحه: گفحًؿ

هًگاهی که جاؼیك کكؾ ؾق پی او بیكوو ... او ال فكِث اوحفاؾه کكؾ و گكیؽث و ال هکه ؼاقز ٌؿ
... آهؿيؿ و ؾايىحًؿ که به وىی هؿیًه فكاق کكؾه اوث

همیى که ؾايىث پٍث وك وی ... ِهیب بیكوو آهؿيؿ و ؾق قاه به وی قویؿيؿبا اوباو ؼىؾ ؾق پی 
: قا همابل ؼىؾ چیؿ و گفث یًای باال قفث و جیكها وحًؿ بك جپهه

قویؿ هگك آيکه  به ؼؿا به هى يمی! ؾايیؿ که هى جیكايؿالجكیى ٌماین هیبه ؼؿا وىگًؿ ... ای لكیٍیاو
! کٍن ال ٌما قا هیام یکی  با هك جیكی که ؾق همابلن گفاٌحه

... گكیمی ولحی پیً ها آهؿی هیچ يؿاٌحی و اکًىو ؾاقی با اهىالث هی: گفحًؿ

آو قا بكؾاقیؿ و بگفاقیؿ هى ... يظكجاو چیىث که هعل اهىالن قا ؾق هکه به ٌما بگىین: ِهیب گفث
... بكوم
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... باٌؿ: گفحًؿ

ؼىاهیؿ یافث و يمؾ فالو لو بكویؿ و ؾو آيصا چًؿ اولیه عال ... لیك فالو ؾق قا بکًیؿ: ِهیب گفث
... ظله بكؾاقیؿ

... او قا جكک کكؾيؿ و بالگٍحًؿ

و یاقايً عی کكؾ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـیب يیم ِعكای بی آب و ػلف قا با ٌىق و اهیؿ به ؾیؿاق پیاهبك َه
...  جا آيکه به هؿیًه قویؿ

... واقؾ ٌؿ ؾق ظالی که اذك قاه و غباق وفك بك وی بىؾ ــ ِلی الله ػلیه وولن وپه به هىصؿ قفث و بك پیاهبك 

ات  هؼاهله! ات پكوىؾ ٌؿ ای ابایعیی هؼاهله»: او قا ؾیؿ فكهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك ؼؿا 
... «ات پكوىؾ ٌؿ ای ابایعیی هؼاهله! پكوىؾ ٌؿ ای ابایعیی

... ؾای که کكؾ پكوىؾ بى هؼاهله... آقی به ؼؿا وىگًؿ

چكا وىؾ يکًؿ؟ هالی که با آو همه وؽحی و لظمث قول و ٌب به ؾوث آوقؾه بىؾ و وكلهیًی که به 
کكؾ، همه و همه ؾق قاه به ؾوث آوقؾو ؼًٍىؾی  ای که ؾق آو ليؿگی هی آو ؼى گكفحه بىؾ و ؼايه

! و وىؾ بكؾ... اقي ٌؿ ؼؿاويؿ بكایً بی

 *   *   *

... يٍیًؿ يايی که با یاؾٌاو اٌک بك چٍماو هیلهكها... ایى بىؾ ؾاوحاو لهكهاياو

... ایى اهث غًی اوث ال هكؾاو بمقگ

... هكؾايی که شایگاهی به واال و هًملحی ػظین ؾق ؾقوو ها ؾاقيؿ

... وشىؾٌاو قظمث اوث و قفحًٍاو هّیبث

... هؽحلف یها با وى... لهكهاياو ها گىياگىيًؿ

... یببكؼی ػلمای بمقگىاقيؿ و بكؼی ؾػىجگكايی يس
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... قاوحیى یايؿ و بكؼی ؾیگك هصاهؿاو قبايی یبكؼی ػابؿاو

... اوث ٌاو غمگیى گكیؿ و لهیى ؾق شؿایی لهكهايايی که آوماو ؾق فكالٍاو هی

... و اهكول يیم، اوالم ؾق ايحظاق اهرال آياو اوث
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